
 

 
Електромонтажна фірма 

 

Вид роботи 
Одиниці 
виміру 

Вартість 
робіт, грн. 

 

Послуги електрика. 

Мінімальна вартість послуг електрика замовлення 250 

Виклик електрика безкоштовний виклик безкоштовно 

Електромонтажні роботи.  

Пошук пошкоджень електропроводки, кабелю 
мінімальний ремонт безкоштовний 

год. 150 

Робота під напругою шт 300 

Заміна автомата автомат 100 

Встановлення автомата автомат 70 

Заміна пробок на автомати комплект 500 

Встановлення або заміна УЗО 1/3 фази УЗО 140/280 

Заміна лічильника(встановлення) електроенергії 
1ф/3ф 

лічильник 
 

300/600 

Встановлення щитка для лічильника електроенергії 
(зовнішнього) 

шт. 100 

Монтаж щитків 

Встановлення модульного щитка(внутрішнього) до 24 
модулів 

 
шт. 100 

Встановлення модульного щитка(внутрішнього) від 24 
модулів 

 
шт. 150 

Встановлення щитка (зовнішнього) шт. 100 

Ніша під щиток до 24 модулів (в цеглі) шт. 100 

Ніша під щиток до 24 модулів (в бетоні) шт. 300 

Монтаж проводу 

Монтаж проводу (до 4кв) м. 10 

Монтаж кабеля більше 4кв. м. 12 

Монтаж кабеля більше 10кв. м. 15 

Монтаж проводу в гофрі м. 15 

Монтаж проводу в металорукаві м. 20 

Монтаж короба м. 25 

Монтаж труби (пластикової) м. 30 

Монтаж металевого лотка м. 50 

Штроба(цегла, блок, 
гіпсокартон)                   штроборіз+пилосос 

м. 35 



Штроба (бетон)  штроборіз + пилосос м. 50 

Вирізання отвору з монтажем підрозетника 
(цегла, гіпсоблок) 

шт. 40 

Вирізання отвору з монтажем підрозетника (бетон) 
 

шт. 50 

Вирізання отвору і площадки в дереві(зруб) шт. 100 

 
Свердління отвору у плитці під розетку 

шт. 80 

Встановлення розеток, вимикачів шт. 40 

Заміна розеток, вимикачів шт. 45 

Розключення в розпайочній коробці(без монтажу) шт. 80 

Свердління сквозних отворів шт. від 30 

Монтаж і програмування (добового) реле часу шт. 100 

Монтаж і програмування реле напруги шт. 210 

Монтаж датчика руху шт. 100 

Монтаж і підключення пускача(контактора) шт. 150 

Монтаж теплового реле шт. 50 

Монтаж заземлення з вимірюванням опору шт. 2000 

Люстри, світильники, LED, вентилятор.  

Монтаж навісної люстри(звичайної складності) шт. 150 

Монтаж навісної люстри(середньої складності) шт. 300 

Монтаж навісної люстри(високої складності) шт. 5% 

 
Встановлення світильника на стіну(бра) 

шт. від 100 

Переобладнання растрового світильника на LED шт. 100 

Монтаж світлодіодної стрічки м. 25 

Монтаж LED профіля (зовнішнього) м. 30 

Монтаж LED профіля (врізного) м. 60 

Підключення блока живлення LED шт. 70 

Підключення точкового світильника шт. 50 

Свердління отвору під точковий світильник шт. від 30 

Підключення трансформатора для світильника шт. 20 

Навішування дзеркала з підключенням підсвітки шт. 150 

Встановлення та підключення вентилятора шт. 100 

Встановлення та підключення витяжки шт. 150 

Опалення. Електрична тепла підлога. 

Встановлення електро-датчика (зовнішнього) шт. 200 

Встановлення та підключення терморегулятора шт. 100 

Встановлення нагрівального кабеля м.кв. 100 

Телебачення. Супутникові антени. Інтернет. 

Монтаж телевізора шт. від 300 

Налаштування телевізора шт. 150 

Налаштування телевізора з вмонтованим тюнером шт. 200 

Встановлення, ремонт, налаштування супутникової або 
ефірної антени 

шт. 500 



Налаштування антени(без ремонту і встановлення) шт. 300 

Встановлення та налаштування коммутатора-
маршрутизатора 

шт. 200 

Ворота і автоматика. 

Монтаж автоматики для розпашних воріт шт. від 1500 

Монтаж автоматики для відкатних воріт шт. від 1500 

Монтаж автоматики для гаражних воріт шт. від 1000 

Сигналізація. 

Встановлення датчика, клавіатури, сирени, СМК шт. 100 

Встановлення, підключення і налаштування «централі» шт. 600 

Відеоспостереження. 

Монтаж і налаштування камери шт. 250 

Підключення і налаштування відеореєстратора шт. 600 

Консультаційні послуги.  

Заміна електропроводки в квартирі 1 кімнатній комплекс від 5000 

Заміна електропроводки в квартирі 2 кімнатній комплекс від 7000 

Заміна електропроводки в квартирі 3 кімнатній комплекс від 9000 

Заміна електропроводки в квартирі 4 кімнатній комплекс від 11000 

Заміна електропроводки в приватному котеджі комплекс від 15000 

Консультація електрика шт. безкоштовно 

Складання письмового кошторису шт. безкоштовно 

Транспортні витрати при замовленні за межами міста км 5 

Фіктивний виклик електрика, повторний виїзд майстра 
з вини замовника 

виклик 250 

 


