
Додаток 1

}" платнi послчги Од.внм Цiна,грн.
flокументальнi послуги

l BapTicTb друкуванrrя l сторiнки lcтop 1,50

2 Вартiсгь сканування l gгорiнки l стор 0,30
3 видача довiдок та копiй для opelцapiB та власникiв нежилих примiшень lдовiд 290,00
4 Складання кошторису на Dемонт кваDтири 1 008.00
5 Складання коlшторису на перебудову i peMorrT нежилих примiщень комплект 6345,00

6

Пiдготовка докумеrrгiв про видачу дозволу на перепла}ryвашrя житловIr( та нежитловIо(
пDимiщень KoMIUIeKT l055.00

7 Розгляд заяв громадян iз взаемними претензiями комплект 424,00
8 Виготовлення копii техпаспорry квартири комплект 1 50,00

Сантехнiчнi послуги

9 Вiдключення та повторне вкJIюченнJI води при установцi лiчильникiв i в iнших випадках точка 250,00
l0 зам на умивitльника шт 360,00

зам на yHlтa(}y шт 690,00
2 ]ам на ванни шт l000,00
J замiна сифона шт 250,00

ремонттрубопроводiв вiд 3 м Nl 300,00
5 замiна mчбопроводiв вiд 3 м м 700,00
6 Злиття води в мережi цеrrгралiзованого опаленIIJI точка 250,00
7 Прочищення каналiзацii у BaHHi до стояка до 3м,звичайна складнiсrь м 300,00
8 Прочиценrrя каналiзацii у BaHHi до стояка до 3м .пiдвищена складнiсть м 600.00

l9 прочищенrrя каналiзацii на kyxHi до стояка до Зм ,звлтчайна складнiсгь м з00,00
20 Прочищенrrя каналiзацii на KyxHi до стояка до 3м ,пiдвищена складнiсгь м 600,00
21 прочищення каналiзацii в ryалетi до стояка до 3м ,звичайна складнigгь м 300,00
22 прочищення каналiзацii в туалстi до стояка до 3м .пiдвищена складнiсгь м б00,00
2з Прочищенrrя стояка каналiзацiТ Ф50- 1 50 до 10 MemiB прочищення l 500,00
24 Прочищенrrя стояка каналiзацii Ф50- 1 50 бiльше l 0 мgгрiв м l50,00
25 Прочищення сифону каналiзацii сифон 200.00
26 Прочищення каналiзацiйноi насчосноi установки установка 2000,00
27 ппочишення жиоочловлювача ч поимiшенннi шт 500,00
28 Прочипlення жиDоyловлювача на вчлицl ч колодязi шт 2500,00
29 моrrгаж каналiзацii внyтрiшня каналiзацiя,траса довжина труби до 2м точка 300,00
30 моrпаж каналiзацii'i вrтугрiшttя каналiзацiя,траса довжина труби бiльше 2м,Ф50 м 1 20,00

31 Монтаж каналiзацii внутрiшня каналiзацiя,траса довжина труби бiльше 2м,о100 м 200,00
з2 Монтаж зворотнього кпапана каналiзацii,каналiзацiя о50 , при моrrтажi каналiзацii клапан 1 50,00
зз Моrrгаж зворотнього клапана каналiзацiТ,кана,тiзацiя о50 , з врiзанням клапан 300,00
з4 Монтаж зворотнього кJIапана каналiзацii,каналiзацiя о1 10,при монтажi каналiзацii клапан 200,00
35 Монтаж зворотнього кJIапана каналiзацii.каналiзацiя о5O,з врiзанням клапан 400,00
зб Моrrтаж жироуловлювача з врiзанням у каналiзацiю шт 200,00
з,| Моrrтаж жироуловлювача при MorrTaDKi каналiзацii шт 300,00
38 монтаж кана:liзацiйноi насоснот чстановки установка 900.00

39 3aMiHa стояка каналiзацiТ (пластиковий стояк на пластиковий) з проходом через l панель стояк 600,00

40 JaMiHa gгояка кана.riзацii (гшаgгиковий стояк на rrластиковий) без проходу через панель стояк 500,00

4l замiна сгояка каналiзацiт (пластиковий стояк на пласгиковий) з проходом через 2 панелi стояк 700,00

42 замiна сгояка кана.lIiзацii (чавунний сгояк на плаgгиковий) без проходу через панель gгояк l 000.00

4з 3aMiHa сгояка каналiзацii (чавунний сгояк на пласгиковий) з проходом через l панель стояк 1300.00

44 Замiна стояка кана.тiзацii (чавунний стояк на пластиковий) з проходом через 2 панелi стояк 1 600,00
45 Замiна трiйника каналiзацii (чавун на п;lастик) шт 1 000,00
46 Замiна хресговини каналiзацii (чавун на гrпастик) IIIT l 500,00
4,| Розчеканка з'еднаня розтрубу чавунноi каналiзацii точка 700.00
48 Щемонтаж труб каналiзацiТ пластикова точка 80,00
49 Щемонтаж труб каналiзацii чавунна точка l 50,00
50 демогrтаж тDчб каналiзацii обмчDована точка 250,00
5l Штробiння cTiH для монтажу труб о50 каналiзацii червона цегла м 1 l0,00
52 Штробiння cTiH для монтажу труб о50 кана,riзацii бiла цегла м l50,00
5з Штробiння cTiH для монтажу труб о50 кана:riзацii панель м 250,00
54 штробiнrrя cTiH для монтажу труб Фl l0 каналiзацii червона цегла м 250.00
55 Штробiнrrя cTiH для монтажу труб g110 кана.lIiзацiТ бiла цегла м 350.00



56 Цемект}ъан!я отвору в rшrri пiсля замiни gгояка каналiзацii oTBip 200,00
57 моtп-аж каrrа;riзаltii,зовнiшня кана.пiзацiя траса о t lo м з00,00

Елекгротехпiчмi послyги
58 Замiна розегки шт б6,86
59 3aMiHa вrпurжача шт 66,86
60 установка люстри шт 223,1,4
бl Моrrгаж елекгропроводки вiдкрlтгий монтаж без rrrгробiння м 20,00
62 Моrrгаж елеrгропроводки вiдкрrгий монтаж в гофрi без пrгробiнrrя м 30.00
63 Моrrгаж короба пiд електропроводку гiлсокаDтон м 25,00
64 Монтаж короба пiд електропроводку цегла м 30,00
б5 Монтаж короба пiд елекгропроводку панель м 40,00
66 Встановлення aBToMaTiB одномодульного автомат 1 80,00
6,7 Всгановлення aBToMaTiB двохполюсного автомат 230,00
68 Всгановлення aBToMaTiB трьохполюсного автомат 300,00
69 3aMiHa пробок на автомат комплект 500,00
,70

встановлення Пзв однофазного узо 250
71 встановлен}fi ПЗВ трифазного узо 370
72 ]aMiHa лiчильника електроенерг однофазного лiчильник 400
,7з

JaMiHa лiчильника електроенерг трифазного лlчильник б00
74 Встановленrrя електорщlrгка зовнiшнiй на 1-4 автомата електрощиток l50
75 Встановленrrя олекторщитка зовнiшнiй на 5-12 автомата електрощиток l80
76 Вgгановдення електорщитка зовнiшнiй на 13-24 автомата електрощиток 220
,l,|

Встановлення електорщитка внутрiшнiй на 1-4 автомата електроulиток 240
,78

ВсгановленItя елекгорIцитка внутрiшнiй на 5-12 автомата електрощиток 2,70
79 В гановдення елекгорщитка внутрiшнiй gа |3-24 автомата елекгрошlиток 450
80 вибивання нiши пiд електрощиток елекгорпIитка цегла нlша 300
8l вибиванrц нiши пiд електрошIлток електорщитка панель нtша 600
82 при роботi в тiсних умовах

при роботi на висотi 2.5-3.5м
при роботi на висотi 3.5-5м
при роботi в дуже скпадних yMoBalx

Коефiчiент складноgгi

рази 1,5
83 рази 1,5
84 рази 1,5
85 рази 2,5
86 рази ,<
87 Виклик майgгра без виконанrrя робiт вик]Iик 100
88 Повторний виклик майсгра(з iнiцiативи клiента) виТзд l00


