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Додаток до Наказу №16  
від 22 жовтня 2020 року 

 

Прайс-лист на послуги електріка ТзОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ПОЛІТЕХ" 

Вартість влаштування прихованої електропроводки в бетоних стінах 
код послуги вид робіт додаткові умови одиниця виміру вартість робіт, грн. 

1 
штробління стін під електропроводку 

газоблок п.м. 10 
2 цегла п.м. 25 
3 залізобетон п.м. 40 
4 буріння стіни під електропровід 

 
п.м. 30 

5 буріння отвору під вимикач 
 

шт. 80 
6 буріння отвору під розподільчу коробку 

 
шт. 100 

7 
свердління прохідних отворів діаметром до 15 мм 
в стінах  

п.см. 10 

8 
встановлення монтажної коробки під вимикач або 
розетку  

шт. 20 

9 монтаж розподільчої коробки 
 

шт. 50 
10 монтаж фурнітури (розетки/вимикачі) 

 
шт. 60 

11 електромонтаж в розподільчої коробці 
 

шт. 80 

Вартість влаштування прихованої електропроводки в цегляних, пенобетоних гіпсових стінах 

12 
прокладання кабелю 3*2,5 мм. в зробленій штробі 
з черновою заделкою  

м.п. 15 

13 штробління стін під електропроводку 
 

п.м. 20-25 
14 буріння отвіру під розетку 

 
шт. 50 

15 буріння отвіру під вимикач 
 

шт. 50 
16 буріння отвіру під розподільчу коробку 

 
шт. 70 

17 
свердління прохідних отворів діаметром до 15 мм 
в стінах  

п.см. 5 

18 
встановлення монтажної коробки під вимикач або 
розетку  

шт. 20 
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19 монтаж розподільчої коробки 
 

шт. 50 
20 монтаж фурнітури (розетки/вимикачі) 

 
шт. 60 

21 елетромонтаж у росподільчої коробки 
 

шт. 80 

Вартість прокладання відкритої електропроводки 
22 прокладання кабелю на скобах 

 
м.п. 25 

23 прокладання кабелю в гофрі на скобах з затяжкою 
 

м.п. 50 

24 
прокладання кабелю в пластиковому коробі з 
закріпленням  

м.п. 30 

25 монтаж фурнітури (розетки/вимикачі) 
   

26 монтаж розподільчої коробки 
   

27 електромонтаж в розподільчої коробці 
   

Збірка та монтаж електрощитів 

28 
Збірка та встановлення нового електрощита без 
лічільника  

шт. від 400 

29 Встановлення та підключення електролічильника 
 

шт. від 350 

30 Встановлення або заміна автомата на аналогічний 
 

шт. 80 

31 Встановлення чи заміна УЗО на аналогічний 
 

шт. 120 

Встановлення, збірка та підключення електрообладнання освітлення 

32 
встановлення та підключення стабілізатора 
напруги   

500 
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33 
встановлення та підключення терморегулятора 
теплої підлоги, датчику руху та ін.   

140 

34 
встановлення та підключення транформатору на 
12V   

80 

35 Збірка бра, светільників 
  

80 

36 
встановлення та підключення бра, настінних 
светильників   

70 

37 Збірка люстри 
  

100 
38 Монтаж та підключення люстри 

  
180 

39 Монтаж та підключення стельних світильників 
  

90 

Інши послуги 
40 мінімальний виклик (вартість заявки) 

  
200 

41 розпломбіровка лічильника 
  

300 
42 заміна вводного кабелю 

  
від 500 

43 заміна вводного автомату 
  

150 
 
 
 
 


