
№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  
Локальний кошторис 2-1-1 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Мінзаводська 
      

          

1 Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,469 
  

2 Монтаж затискачів   шт. 36   

3 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт. 10 
  

  
Локальний кошторис 2-1-2 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Шовкопрядна № 100 
      

          

4 Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,141 
  

5 Монтаж затискачів   шт. 8   

6 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 2 
  

  
Локальний кошторис 2-1-3 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Лікарняна №2-№18 
      

          

7 Пiдвiшування проводiв [1 провід при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,096 
  

8 Монтаж затискачів   шт 8   

9 Демонтаж свiтильникiв   шт 2   

10 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 4 
  

  
Локальний кошторис 2-1-4 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Зелена 
      

          

11 Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,603 
  

12 Монтаж затискачів   шт 38   

13 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 14 
  

  
Локальний кошторис 2-1-5 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Данила Апостола, 4а 
      

          

14 Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,043 
  

15 Монтаж затискачів   шт 4   

16 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 1 
  

  
Локальний кошторис 2-1-6 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Панаса Мирного,20-22 
      

          

17 Установлення залiзобетонних одностоякових опор для 
спiльного пiдвiшування проводiв ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ 

  опоpа 2 
  

18 Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,098 
  

19 Огляд і перевірка ланцюга між заземлювачем і 
заземляючими  елементами [100 точок] 

  точок 4 
  

20 Вимірювання опору ізоляції проводок,кабелів і апаратів до 
1 кВ мегаомметром [10 під'єднань] 

  шт 2 
  

21 Монтаж затискачів   шт 10   

22 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 2 
  

  
Локальний кошторис 2-1-7 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Почапці №71 
      

          

23 Пiдвiшування проводiв [1 провід при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,284 
  

24 Монтаж затискачів   шт 18   

25 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 5 
  

  
Локальний кошторис 2-1-8 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Марусиченка 
      

          

26 Установлення залiзобетонних одностоякових опор для 
спiльного пiдвiшування проводiв ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ 

  опоpа 4 
  

27  Огляд і перевірка ланцюга між заземлювачем і   точок 8   



заземлюючими  елементами [100 точок] 
28 Вимірювання опору ізоляції  проводок, кабелів 

І апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 під'єднань] 
  шт 2 

  

29 Монтаж затискачів   шт 22   

30 Пiдвiшування проводiв [1 провід при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,203 
  

31 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 7 
  

  
Локальний кошторис 2-1-9 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Сотений 
      

          

32 Пiдвiшування проводiв [1 провід при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,078 
  

33 Монтаж затискачів   шт 5   

34 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 3 
  

  
Локальний кошторис 2-1-10 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Озерна 
      

          

35 Пiдвiшування проводiв [1 провід при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,194 
  

36 Монтаж затискачів   шт 12   

37 Демонтаж свiтильникiв   шт 11   

38 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 21 
  

  
Локальний кошторис 2-1-11 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Мічуріна 
      

          

39 Демонтаж свiтильникiв   шт 8   

40 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 15 
  

  
Локальний кошторис 2-1-12 на Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Єрківська 
      

          

41 Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв 

  км 0,042 
  

42 Демонтаж свiтильникiв   шт 5   

43 Монтаж затискачів   шт 3   

44 Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або 
ртутними лампами 

  шт 17 
  

 


