
№ Демонтажні роботи Од. 

вимірювання 

Ціна за 

одиницю 

1 Демонтаж ектроустановчих виробів (розетка, вимикач, распаячная коробка) шт. 20

2 Демонтаж прихованої проводки (до 16 мм) пог. м 10

3 Демонтаж відкритої проводки (до 16 мм) пог. м 5

4 Демонтаж силогово кабелю пог. м 10

5 Демонтаж автомату захисту шт. 20

6 Демонтаж люстри, світильника, вентилятора ( зы зберыганням виробу) шт. 100

7 Демонтаж розподільчого щита шт. 200

Освітлення (встановлення та підключення) 

8 Складання простої люстри шт. 200

9 Складання складної люстри шт. договірна 

10 Монтаж простої люстри шт. 250

11 Монтаж складної люстри шт. договірна 

12 Монтаж світильників типу Армстронг шт. 100

13 Монтаж світильника настінного, бра шт. 150

14 Монтаж тотечного світильника шт. 100

15 Підключення світильника "Вихід" шт. 100

16 Заміна трансформатора для галогенних ламп шт. 50

17 Монтаж антивандальних світильників шт. договірна 

18 Монтаж гачка під люстру шт. 50

19 Заміна старткру шт. 50

20 Заміна патронів в світильниках шт. 50

Підготовчі роботи 

21 Штроблення стін розміром 20х20 цегла пог. м. 35

22 Штроблення стін розміром 20х20  бетон пог. м. 45

23 Штроблення стін розміром 40х40  цегла пог. м. 55

24 Штроблення стін розміром 40х40  бетон пог. м. 75

25 Штроблення стін розміром 70х70  цегла пог. м. 115

26 Штроблення стін розміром 70х70  бетон пог. м. 195

27 Штроблення стін розміром 100х100 цегла пог. м. 165

28 Штроблення стін розміром 100х100 бетон пог. м. договірна 

29 Штроблення стелі 20х20 бетон пог. м. 70

30 Штроблення стін в гіпосіліті пог. м. 35

31 Штробення сквозних отворів в гіпсоліних стінах до 200 мм, диаметром 25 мм шт. 50

32 Штробення сквозних отворів в цегляних  стінах до 200 мм, диаметром 25 мм шт. 70

33 Штробення сквозних отворів в бетонних стінах до 200 мм, диаметром 25 мм шт. 100
Виїзд спеціаліста для консультації, замірів, обстеження зі складанням  

технічного завдання та визначення вартості робіт

34 Складання дозвільної документації  категорія 1 (до 6 електроточок) комплект договірна 

35 Складання дозвільної документації  категорія 2 (до 6 електроточок) комплект договірна 

36 Складання дозвільної документації  категорія 3 (до 6 електроточок) комплект договірна 

37 Проект електропостачання внутрішніх мереж в житлових приміщеннях (освітлення) кв. м. договірна 

38 Проект електропостачання внутрішніх мереж в житлових приміщеннях (силова частина)  кв. м. договірна 

39 Проект електропостачання внутрішніх мереж в нежитлових приміщеннях (освітлення) кв. м. договірна 

40 Проект електропостачання внутрішніх мереж в нежитлових приміщеннях (силова частина)  кв. м. договірна 

41 Проект на структуровані кабельні кабельні системи (телефон/інтернет) кв. м. договірна 

42 Схема розведення телебачення (ефирное/спутникове/кабельне) кв. м. договірна 

43 Проект пожежної сигналізації кв. м. договірна 

44 Проект охоронної сигналізації кв. м. договірна 

45 Проект системи відеоспостеження камера договірна 

46 Проект контролю та управління доступом точка договірна 

47 Проздвон електропроводки ділянка договірна 



48 Вимірювання навантаження споживача  шт. договірна 

Введення електрики до будинку (з урахуванням матеріалів) од. договірна 

49 Монтаж дроту СІП від опори ПЛ 0,4 кВ до будинку (з урахуванням вартості матеріалу)шт. договірна 

50 Установка вуличного електрощита з лічильником (на стовпі) шт. договірна 

51 Встановлення реле автоматичного перемикання фаз шт. договірна 

52 Заземлення шт. договірна 

53 Виїзд на замір опору шт. договірна 

54 Монтаж заземлення (з урахуванням матеріалу) договірна 

55      -  чорний метал од. договірна 

56      - оцинкована сталь од. договірна 

57      - мідь од. договірна 

Прокладка кабелю

58 Прокладання кабелю трипровідного до 4 кв. м. п. 15

59 Прокладання кабелю трипровідного до 10 кв. м. п. 18

60 Прокладання кабелю п'ятипровідного до 4 кв. м. п. 17

61 Прокладання кабелю п'ятипровідного до 10 кв. м. п. 20

62 Прокладання кабелю п'ятипровідного до 16 кв. м. п. 30

63 Прокладання кабелю п'ятипровідного до 35 кв. м. п. 40

64 Прокладання кабелю п'ятипровідного до 50 кв. м. п. договірна 

65 Прокладання кабелю п'ятипровідного до 95 кв. м. п. договірна 

66 Прокладання дроту до 4 кв.мм м. п. 15

67 Прокладання дроту до 10 кв.мм м. п. 15

68 Прокладання дроту до 25 кв.мм м. п. договірна 

69 Прокладання дроту до 50 кв.мм м. п. договірна 

70 Прокладання дроту до 95 кв.мм м. п. договірна 

71 Затягування кабелю в гофровану трубу до 20 мм м. п. 5

72 Затягування кабелю в гофровану трубу до 40 мм. м. п. 8

73 Затягування кабелю в гофровану трубу до 60 мм. м. п. 10

74 Прокладка кабелю електротехнічний плінтус м. п. договірна 

75 Прокладання лотка до 200 мм м. п. 30

76 Прокладання лотка до 400 мм м. п. 50

77 Прокладання кабель-каналу до 40 мм. м. п. 10

78 Прокладання кабель-каналу до 60 мм м. п. 15

79 Прокладання кабель-каналу до 100 мм м. п. 20

80 Прокладка гофрованої труби до 20 мм (бетон) м. п. 40

81 Прокладка гофрованої труби до 20 мм (цегляна кладка) м. п. 30

82 Прокладка гофрованої труби до 20 мм (гіпсокартон) м. п. 30

83 Прокладка гофрованої труби до 40 мм (бетон) м. п. 40

84 Прокладка гофрованої труби до 40 мм (цегляна кладка) м. п. 30

85 Прокладка гофрованої труби до 40 мм (гіпсокартон) м. п. 30

86 Прокладка гофрованої труби до 60 мм (бетон) м. п. 40

87 Прокладка гофрованої труби до 60 мм (цегляна кладка) м. п. 30

88 Прокладка гофрованої труби до 60 мм (гіпсокартон) м. п. 30

89 Прокладка електротехнічного плінтуса м. п. 40

90 Монтаж дроту устанвчого ПВ1 (ПуВ) 1x4 чорний (білий) (без вартості матеріалів) м. п. 15

91 Монтаж дроту настановного ПВ1 (ПуВ) 1x4 синій (без вартості матеріалів) м. п. 15

92 Монтаж дроту настановного ПВ1 (ПуВ) 1x6 чорний (білий) (без вартості матеріалів) м. п. 15

93 Монтаж дроту настановного ПВ1 (ПуВ) 1x6 синій  (без вартості матеріалів) м. п. 15

Встановлення та підключення побутової техніки

94 Електроплити (прокладання кабелю та встановлення розетки в дану вартість не входить)шт. 300

95 Варочні  поверхні (у готовій виріз устільниці) мінімальна вартість від шт. 300

96 Вбудована духова шафа (підключення перевірка, закріплення в шафі) шт. 300

97 Вбудованої мікрохвильової печі мінімальна вартість від шт. 300

98 Пральна машина  мінімальна вартість від шт. 300



99 Посудомийної машини  мінімальна вартість від шт. 200

100 Пральна машина (вбудована) мінімальна вартість від шт. 200

101 Посудомийної машини (вбудованої) мінімальна вартість від шт. 400

102 Декоративний фасад шт. 300

103 Сушильна машина мінімальна вартість від шт. 200

104 Сушильна машина (вбудована) мінімальна вартість від шт. 400

105 Вбудований холодильник (на готові комунікації) шт. 600

106 Вбудовувані НВЧ, пароварки, винотеки (на готові комунікації) шт. 400

107 Вбудована кава-машина мінімальна вартість від шт. 400

108 Холодильника з льодогенератором мінімальна вартість від шт. 500

109 Витяжки (без монтажу повітропроводу) шт. 600

110 Витяжки великогабаритної до стіни зі збиранням шт. договірна 

111 Витяжки острівної до стелі шт. 600

112 Подрібнювача харчових відходів шт. 400

113 Навішування плазмових телевізорів (установка кронштейнів) до 21" шт. договірна 

114 Навішування плазмових телевізорів (установка кронштейнів) до 32" шт. договірна 

115

Водонагрівача до 3 кВт (Врізання водонагрівача в систему 

водопостачання та прокладання кабелю в цю вартість не входить) шт. 600

116

Проточного водонагрівача від 3 до 5,5 кВт (Врізання водонагрівача в систему

 водопостачання та прокладання кабелю в цю вартість не входить) шт. 200

117

Проточного водонагрівача від 5,5 до 7 кВт (Врізання водонагрівача в систему 

водопостачання та прокладання кабелю в цю вартість не входить) шт. 300

118 Накопичувальний водонагрівач до 50 л (на готові комунікації) шт. 500

119 Накопичувальний водонагрівач до 100 л (на готові комунікації) шт. 600

120 Демонтаж старої техніки шт. договірна 

Встановлення щитового обладнання 150

121 Встановлення  боксу накладного 4 модуля шт. 200

122 Встановлення боксу накладного 8 модулів шт. 200

123 Встановлення боксу накладного 12 модулів шт. 250

124 Встановлення боксу накладного 24 модулів шт. 300

125 Встановлення боксу накладного 36 модулів шт. 400

126 Встановлення боксу накладного 54 модуля шт. 450

127 Встановлення  боксу накладного понад 54 модулі шт. 600

128 Встановлення  боксу вбудованого 4 модуля, врізання в гіпсокартон шт. 400

129 Встановлення  боксу вбудованого 4 модуля, врізка в цеглу шт. 500

130 Встановлення боксу вбудованого 4 модуля, врізання в бетон шт. 1000

131 Встановлення  боксу вбудованого 8 модулів, врізання в гіпсокартон шт. 1000

132 Встановлення боксу вбудованого 8 модулів, врізка в цеглу шт. 1400

133 Встановлення боксу вбудованого 8 модулів, врізання в бетон шт. 1600

134 Встановлення боксу вбудованого 12 модулів, врізання в гіпсокартон шт. договірна 

135 Встановлення  боксу вбудованого 12 модулів, врізання в цеглу шт. договірна 

136 Встановлення  боксу вбудованого 12 модулів, врізання в бетон шт. договірна 

137 Встановлення боксу вбудованого 24 модуля, врізання в гіпсокартон шт. договірна 

138 Встановлення боксу вбудованого 24 модуля, врізання в цеглу шт. договірна 

139 Встановлення  боксу вбудованого 24 модуля, врізання в бетон шт. договірна 

140 Встановлення боксу вбудованого 36 модулів, врізання в гіпсокартон шт. договірна 

141 Встановлення боксу вбудованого 36 модулів, врізання в цеглу шт. договірна 

142 Встановлення  боксу вбудованого 36 модулів, врізання в бетон шт. договірна 

143 Встановлення боксу вбудованого 54 модуля, врізання в гіпсокартон шт. договірна 

144 Встановлення  боксу вбудованого 54 модуля, врізання в цеглу шт. договірна 

145 Встановлення  боксу вбудованого 54 модуля, врізання в бетон шт. договірна 

146 Встановлення боксу вбудованого понад 54 модулі, врізання в гіпсокартон шт. договірна 

147 Встановлення боксу вбудованого понад 54 модулі, врізання в цеглу шт. договірна 

148 Встановлення  боксу вбудованого понад 54 модулі, врізання в бетон шт. договірна 



149 Встановлення авт.вимикача однополюсного від 6 до 63 А на DIN-рейку шт. 90

150 Встановлення авт.вимикача двополюсного від 6 до 63 А на DIN-рейку шт. 120

151 Встановлення  авт.вимикача триполюсного від 6 до 63 А на DIN-рейку шт. 180

152 Встановлення ПЗВ двополюсного шт. 120

153 Встановлення ПЗВ чотириполюсного шт. 220

154 Встановлення двополюсного дифф. автомата шт. 120

155 Встановлення чотириполюсного дифф. автомата шт. 220

156 Встановлення магнітного пускача шт. 200

157 Підключення силового кабелю шт. договірна 

158 Підключення групового кабелю шт. договірна 

159 Встановлення шини-N шт. 50

160 Встановлення додаткової DIN-рейки шт. 50

161 Монтаж шини нульовий 6х9 Д (на DIN-рейку) шт. 50

162 Монтаж DIN-рейки настановної (30 см) (з урахуванням вартості DIN-рейки) шт. 100

Встановлення електроточок

163 Висвердлювання заглиблення під установкову коробку (підрозетник) у гіпсокартоні шт. 50

164 Висвердлювання заглиблення під установкову коробку (підрозетник) у цегляній кладцішт. 70

165 Висвердлювання заглиблення під установкову коробку (підрозетник) у бетоні шт. 110

166 Встановлення та підключення розетки, вимикача, розпакованої коробки шт. 60

167 Встановлення та підключення накладної розетки, вимикача шт. 60

168 Встановлення  розетки для електроплити шт. 200

169 Встановлення  підрозетника шт. 20

170 Встановлення та підключення дзвінка дверного шт. 60

171 Встановлення та підключення кнопки дзвінка шт. 60

172 Підключення TV, телеф. кабелю до головного щита крапка шт. договірна 

173 Встановлення телевізійного краба шт. 100

174 Установка телевізійних, телефонних та інтернет розеток шт. 80
















