
№ п/п Перелік послуг Сума, грн.

1 Встановлення (заміна) світильника для ламп розжарювання 250,0

2 Встановлення (заміна) патрона підвісного для ламп розжарювання 130,0

3 Встановлення (заміна) бра 1-лампового, для ламп розжарювання 170,0
4 Встановлення (заміна) бра 2-лампового, для ламп розжарювання 210,0

5 Встановлення світильника в підвісній стелі 270,0

6 Встановлення (заміна) вимикачів та перемикачів пакетних, на струм до 25А 340,0

7 Встановлення вентилятора (витяжки) в квартирі 200,0

8 Встановлення (заміна) дзвінка електричного 220,0

9 Встановлення (заміни) кнопки дзвінка електричного 110,0

10 Встановлення (заміна) електролічильника побутового 1-фазного 260,0

11 Встановлення (заміна) електролічильника побутового 3-фазного 380,0

12 Перенесення електролічильника 1-фазного в інше місце 1 140,0

13 Перенесення електролічильника 3-фазного в інше місце 1 430,0

14 Заміна вимикача 1-клавішного 65,0

15 Заміна вимикача 2-х і більше клавішного 85,0

16 Встановлення вимикача 1-клавішного, розетки штепсельної 75,0

17 Встановлення вимикача 2-х і більше клавішного 80,0

18 Заміна розетки штепсельної при прихованій проводці 75,0

19 Заміна блоку з кількістю вимикачів (розеток) до 3 шт. 100,0

20 Встановлення блоку з кількістю вимикачів (розеток) до 3 шт. 115,0

21 Прокладання кабеля січенням до 6 мм
2
 на скобах (за 1 м) 17,0

22 Прокладання проводу з пробивкою штраби в штукатурці (за 1 м) 35,0

23 Заміна пошкодженої прихованої електропроводки (за 1 м) 70,0

24 Заміна автомату захисту 160,0

25 Заміна колодки електрозапобіжника 105,0

26 Одноразове підключення до внутрішніх мереж (1-фаза) 190,0

27 Одноразове підключення до внутрішніх мереж (3-фази) 300,0

28 Заміна електролампочки 25,0

29 Влаштування пристрою захисту нуля 165,0

30 Прокладання проводу по існуючій штукатурці (за 1 м) 18,0

31

 Аварійне обслуговування для ліквідації пошкоджень на внутрішньо-будинкових 

мережах електропостачання в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні 

договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 320 грн в місяць.

0,17

32

 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання в 

багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної 

площі квартир), але не менше ніж 320 грн в місяць.

0,17

Мінімальна вартість замовлення становить 210,00 грн.
Примітка:

Тел.0672083686; (0352) 243607;  Адреса: 46013 м.Тернопіль, пр-т С.Бандери,94;

ЄДРПОУ 31383868

 UA 183052990000026005043302644 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»  МФО 338783

  www.east.te.ua ; e-mail: s.masyv@ukr.net

ПРЕЙСКУРАНТ

договірних цін на виконання електричних робіт

                                                                                                                           станом на 01.10.2022 р

Усі ціни наведені без вартості обладнання та матеріалів, та розраховані на одну одиницю (шт, м) згідно ДБН

Д.2.4-17-2000.


