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електромонтажних робіт



Кінцевий 
тариф 

споживача,
грн. з ПДВ за 

кВт.*год.

Перелік та вартість демонтажних робіт

№ Вид робіт Одиниця 
виміру

Вартість за одиницю 
(грн. без ПДВ)

1 Демонтаж електропроводки (переріз кабелю 1,5; 2,5 мм2) м.п. 15,00
2 Демонтаж силового кабелю м.п. 110,00
3 Демонтаж телефонного, телевізійного, мережевого кабелю м.п. 12,00
4 Демонтаж світильників шт. 88,00
5 Демонтаж електрощита зовнішнього встановлення шт. 300,00
6 Демонтаж електрощита внутрішнього встановлення шт. 600,00
7 Відключення силового кабелю в електрощиті точка 300,00
8 Демонтаж датчику руху шт. 50,00
9 Демонтаж датчику пожежної сигналізації шт. 50,00

10 Демонтаж растрового світильника шт. 132,00
11 Демонтаж сушарки для рук шт. 110,00
12 Демонтаж вентилятора шт. 110,00
13 Демонтаж люстри шт. від 385,00
14 Демонтаж світильників, бра шт. 99,00
15 Демонтаж автомата захисту шт. 110,00
16 Демонтаж вимикача, розетки накладної шт. 50,00
17 Демонтаж вимикача, розетки вбудованої шт. 50,00
18 Демонтаж патрона (окремо встановленого) шт. 19,00



Кінцевий 
тариф 

споживача,
грн. з ПДВ за 

кВт.*год.

Перелік та вартість електромонтажних робіт

№ Вид робіт Одиниця 
виміру

Вартість за одиницю 
(грн. без ПДВ)

1 Монтаж кабелю в гофрі м.п. 30,00
2 Монтаж кабелю в штробах м.п. 25,00
3 Монтаж кабелю в коробі м.п. 40,00
4 Монтаж кабелю перерізом 4мм2 м.п. 40,00
5 Монтаж кабелю перерізом 10мм2 м.п. 50,00
6 Монтаж кабелю телевізійного м.п. 25,00
7 Монтаж кабелю на скобах по гіпсу м.п. 29,00
8 Монтаж кабелю на скобах по цеглі м.п. 30,00
9 Монтаж кабелю на скобах по бетону м.п. 35,00

10 Монтаж короба під кабель на гіпсі м.п. 30,00
11 Монтаж короба під кабель на цеглі м.п. 30,00
12 Монтаж короба під кабель на бетоні м.п. 50,00
13 Протяжка кабелю в гофрі або в ПВХ трубі м.п. 15,00
14 Кріплення проводу в штробі алебастром м.п. 15,00
15 Прокладка короба пластикового м.п. 50,00
16 Підключення силової лінії до електрощита (однофазна мережа) шт. 880,00
17 Підключення телевізійної та телефонної мережі до щита шт. 187,00
18 Штроблення стін під проводку, 20х20 мм (моноліт, бетон) м.п. 130,00
19 Штроблення стін під проводку, 20х20 мм (цегла) м.п. 99,00
20 Штроблення стін під проводку, 20х20 мм (гіпс) м.п. 55,00
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Вартість за одиницю 
(грн. без ПДВ)

21 Штроблення стін під проводку, 20х50 мм (моноліт, бетон) м.п. 220,00
22 Штроблення стін під проводку, 20х50 мм (цегла, гіпс) м.п. 140,00
23 Свердлення отвору в бетоні (діаметром до 15 мм., товщина до 250 мм.) шт. 187,00
24 Свердлення отвору в цеглі (діаметром до 15 мм., товщина до 250 мм.) шт. 88,00
25 Свердлення отвору в гіпсі (діаметром до 15 мм., товщина до 250 мм.) шт. 55,00
26 Підготовка лунок під електромонтажні вироби (бетон) шт. 200,00
27 Підготовка лунок під електромонтажні вироби (цегла) шт. 110,00
28 Підготовка лунок під електромонтажні вироби (гіпс) шт. 80,00
29 Підготовка лунок під електромонтажні вироби (гіпсокартон) шт. 70,00
30 Підготовка лунок під електромонтажні вироби (вагонка) шт. 90,00
31 Монтаж електроточки скритої проводки шт. 280,00
32 Монтаж електроточки поверхневої шт. 140,00
33 Монтаж розетки для електроплити шт. 198,00
34 Монтаж підрозетника (без виготовлення лунки) - в гіпсокартонній стіні шт. 80,00
35 Монтаж підрозетника (без виготовлення лунки) - в цегляній стіні шт. 80,00
36 Монтаж підрозетника (без виготовлення лунки) - в бетонній стіні шт. 80,00
37 Монтаж підрозетника (без виготовлення лунки) - в вагонці шт. 80,00
38 Встановлення розподільчої коробки коеф. 138,00
39 Встановлення накладної розподільчої коробки шт. 138,00
40 Електромонтаж розключення в розподільчій коробці шт. 160,00
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41 Монтаж блоку вимикачів для сантехнічних кабін шт. 528,00
42 Штроблення під електрощит в цегляній стіні шт. від 400
43 Встановлення щита електричного, до 18 авт. (зовнішнього) шт. 550,00
44 Встановлення щита електричного, до 18 авт. (внутрішнього, в ніші) шт. 1 000,00
45 Встановлення та підключення 1ф. лічильника електроенергії (без пломбування) шт. 1 650,00
46 Встановлення і підключення 3ф. лічильника електроенергії (без пломбування) шт. 1 980,00
47 Монтаж однополюсного автомата захисту шт. 130,00
48 Монтаж двухполюсного автомата захисту шт. 250,00
49 Монтаж трьохполюсного автомата захисту шт. 385,00
50 Монтаж УЗО (двополюсного) шт. 385,00
51 Монтаж УЗО (чьотирьохполюсного ) шт. 770,00
52 Монтаж освітлювальних приладів, світильник вбудований (на готове місце) шт. 220,00

53 Встановлення та підключення точкового, галогенного світильника (без 
трансформатора) шт. 200,00

54 Встановлення трансформатора шт. від 190,00
55 Підключення стабілізатора напруги (220В) шт. 800,00
56 Встановлення датчиків руху, датчиків освітлення шт. 400,00
57 Свердління отворів в ГКЛ під встановлення точечного освітлення шт. 80,00
58 Свердління отворів у вагонці під встановлення точечного освітлення шт. 90,00
59 Встановлення світильника настінного (бра) шт. 495,00
60 Встановлення люстри вартістю понад 15 000 грн. шт. 10% від вартості
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61 Встановлення люстри вагою понад 10 кг. шт. від 1 500,00
62 Встановлення люстри з кріпленням до стелі (складний монтаж, з пультом ДУ) шт. від 1100

63 Встановлення люстри з кріпленням до стелі вагою від 5 до 10 кг. (монтаж та 
підключення) шт. від 1100

64 Встановлення люстри з кріпленням на стелю вагою до 5 кг. (монтаж та підключення) шт. 1 100,00
65 Встановлення люстри з кріпленням на крюк (монтаж і підключення) шт. 715,00
66 Збір складної люстри шт. від 2750
67 Монтаж крюка для підвісу люстри шт. 165,00
68 Встановлення світильнику типу "армстронг" шт. 275,00
69 Встановлення дзвінка шт. 330,00
70 Встановлення кнопки дзвінка шт. 165,00
71 Встановлення розподільчої накладної панелі на 6 автоматів шт. 1 210,00
72 Встановлення розподільчої накладної панелі на 12 автоматів шт. 1 430,00
73 Встановлення розподільчої накладної панелі на 18 автоматів шт. 1 870,00
74 Встановлення системи "тепла підлога" м2 350,00
75 Підключення витяжки, вентилятора побутового шт. 495,00
76 Підключення електроплити шт. 495,00
77 Монтаж домофона шт. 2 310,00
78 Монтаж контуру заземлення м.п. 450,00
79 Монтаж LED контуру освітлення в коробі м.п. 180,00
80 Монтаж лотка з кришкою м.п. 85,00



ТОВ «Асканія Енерджі»

м. Київ, пров. Новопечерський, 5
тел.: +38 (67) 134 33 04
e-mail: info@ascania.energy
web: ascania.energy

Контакти

https://ascania.energy/
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