
   

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Демонтаж кабелю 100м 0,2   

2 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,03   

3 
Демонтаж світильників з лампами 
розжарювання 

100шт 0,02   

4 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01   

5 

Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до 
будівель за допомогою механізмів, кількість 
проводів у відгалуженні - 4 

шт 1   

6 Демонтаж групових щитків 100шт 0,02   

7 Монтаж затискача натяжного ЗА-2-1 шт 2   

8 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1   

9 
Установлення електролічильників побутових 
трифазових (НІК 2301) шт 4   

10 
Установлення електролічильників побутових 
трифазових ( НІК2303) шт 1   

11 
Установлення щитків освітлювальних групових 
масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні шт 4   

12 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А , 
(ВА 3Р10А, ВА3Р16А) 

шт 8   

13 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  
(ВА 1Р 10 А, ВА 1Р 16А ) 

шт 16   

14 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А ( 
ВА 3Р 32 А ) 

шт 2   

15 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А    
(імпульсні обмежувачі перенапруг ОPS-1) 

шт 3   

16 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А( 
пристрій зах. відключення ПЗВ-4Р40А ) 

шт 4   

17 
Установлення вимикачів неутопленого типу при 
відкритій проводці 100шт 0,12   

18 
Установлення штепсельних розеток 
неутопленого типу при відкритій проводці 100шт 0,44   

19 
Пробивання отворів глибиною 100 мм, в стіні ( з 
двох сторін) 10шт 2   

20 Прокладання коробів пластикових 100м 4,2245   

21 
Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на 
скобах 

100м 2,55   

22 
Прокладання ізольованих проводів перерізом 
до 6 мм2 у коробах ( ШВВП 3х1,15 ) 100м 3,5   

23 
Прокладання ізольованих проводів перерізом 
до 6 мм2 у коробах ( ШВВП 3х2,5 ) 100м 3,1   

24 
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", 
"вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. 100шт 0,04   



   

25 

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, 
які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 
шт ( світильники Рондо-100 ) 

100шт 0,06   

26 

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, 
які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 
шт( ЛЕД-36 ) 

100шт 0,32   

27 

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, 
які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 
шт( ЛЕД-24 ) 

100шт 0,02   

28 
Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 10 шт 0,4   

29 
Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 
круглої, діаметр 12 мм2 100 м 0,2   

      0   

      0   

 


