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Додаток В 
Орієнтовні ціни на монтаж елементів СКС 

 

Орієнтовні ціни на монтаж ЛОМ, розбудовані ліцензованими  

інсталяторами СКС України, наведено станом на 01.04.2014 (табл. В.1). 
 

Таблиця В.1 – Орієнтовні ціни на монтаж елементів СКС 
 

№ з/п Вид роботи Од. вим. Ціна, грн 

0.Проектування і документування 

0.1 Розробка технічного завдання 1 порт 3,25 

0.2 Проектування СКС 1 порт 7,80 

1 Монтаж кабельних трас 

1.1 
Кріплення товстих коробів на бетонні і цегельні 

стіни 
1 м 20,00 

1.2 
Кріплення товстих коробів на стіну з легких 
матеріалів 

1 м 15,00 

1.3 
Кріплення тонких коробів (< 60 мм) на бетонні і 

цегельні стіни 
1 м 16,00 

1.4 
Кріплення тонких коробів (< 60 мм) на стіну з 
легких матеріалів h < 2 м 

1 м 9,00 

1.5 
Кріплення тонких коробів (< 60 мм) на стіну з 

легких матеріалів h > 2 м 
1 м 14,00 

1.6 
Кріплення товстих металевих коробів на бетонні і 
цегельні стіни 

1 м 50,00 

1.7 
Кріплення товстих металевих коробів на стіну з 

легких матеріалів 
1 м 46,00 

1.8 Розбирання і збірка встановлених коробів 1 м 7,00 

1.9 Установка стяжок на стіни з легких матеріалів 100 шт. 12,00 

1.10 
Розбирання і збірка встановлених металевих 

коробів 
1 шт. 20,00 

1.11 Установка стяжок на стіни з цегли (бетону) 100 шт. 17,00 

1.12 
Монтаж металевих лотків 100 х 60 мм над 

фальшстелею 
1 шт. 35,00 

1.13 Установка стяжок над фальшстелею 100 шт. 15,00 

1.14 
Монтаж металевих лотків 200 х 60 мм над 
фальшстелею 

1 шт. 33,00 

1.15 
Монтаж настінної консолі для кріплення 

металевих лотків 
1 шт. 17,00 

1.16 Кріплення до стелі металевих лотків (DR) 1 шт. 26,00 

1.17 Монтаж поворотів металевих лотків (1 поворот) 1 шт. 40,00 

1.18 Кріплення труби ПВХ за фальшстелею 1 м 10,00 

1.19 Укладання труби ПВХ у порожнисті стіни 1 м 6,00 

1.20 Кріплення труби ПВХ на стяжки 1 м 7,00 

2 Прокладка кабелю 

2.1 
Трасування кабелю (виміри довжини, розтяжка, 
нарізка, маркування) 

1 м 0,50 

2.2 Жгутування кабелю 1 м 0,50 
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2.3 Укладання інформаційного кабелю в короби 1 м 0,20 

2.4 Укладання електричного кабелю в короби 1 м 0,60 

2.5 Укладання кабелю в міжповерховий канал 1 м 0,60 

2.6 Укладання кабелю на стяжки 1 м 0,30 

2.7 Укладання джгутованого кабелю над фальшстелею 1 м 0,30 

2.8 Укладання кабелю під фальшпідлогою 1 м 2,50 

2.9 Укладання кабелю в трубі 1 м 3,50 

2.10 Укладання 25-парного кабелю в короби 1 м 5,00 

2.11 
Укладання волоконно-оптичного кабелю на 

стяжки у приміщенні 
1 м 9,00 

2.12 Маркування кабелю 1 шт. 0,95 

3 Монтаж кабелю поза будівлею 

3.1 
Установка повітряної підвісної (волоконно- 

оптичною) лінії 
1 м 15,00 

3.2 
Установка повітряної підвісної лінії зв’язку, UTP 4 
пари 

1 м 15,00 

3.3 
Укладання волоконно-оптичного кабелю на 

стяжки поза приміщенням 
1 м 17,00 

3.4 
Установка стяжок на стіни з цегли або бетону поза 
будівлею 

1 м 26,00 

4 Будівельні роботи 

4.1 Розбирання і установка фальшстелі 1 м 12,00 

4.2 
Пробивка бетонних і цегельних стін за допомогою 

бура діаметром 22 мм (товщина стіни 10 см) 
1 отвір 22,00 

4.3 
Пробивка стін з легких матеріалів за допомогою 

свердла діаметром 22 мм (товщина стіни 10 см) 
1 отвір 17,00 

4.4 
Пробивка міжповерхового каналу за допомогою 

бура діаметром 22 мм (товщина перекриття 10 см) 
1 отвір 90,00 

5 Монтаж інформаційних розеток 

5.1 Підключення розетки шт. 14,00 

5.2 
Монтаж розетки в коробку для порожнистих і 

капітальних стін 
шт. 10,00 

5.3 Монтаж розетки в короб шт. 11,00 

5.4 Монтаж розетки на стіну шт. 17,00 

5.5 Монтаж оптичної розетки в короб шт. 60,00 

5.6 Монтаж розпаєчної коробки на стіну шт. 10,00 

5.7 Монтаж підрозеткової коробки в цегельну стіну шт. 27,00 

5.8 Монтаж підрозеткової коробки в порожнисту стіну шт. 9,00 

5.9 Маркування розеток, портів кросу, роз’ємів шт. 0,50 

5.10 Обтиск конекторів RJ-11, RJ-45, BNC шт. 10,00 

5.11 Підключення розпаєчних коробок шт. 22,00 

5.12 Підключення автоматичного вимикача шт. 11,00 

5.13 Демонтаж і відключення розетки шт. 9,00 

6 Монтаж кросів 

6.1 Монтаж шафи 40U-45U шт. 250,00 

6.2 Монтаж шафи 32U-38U шт. 220,00 

6.3 Монтаж шафи 24U-28U шт. 200,00 

6.4 Монтаж шафи 15U-18U шт. 180,00 
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6.5 Монтаж шафи 6U-12U шт. 125,00 

6.6 Монтаж настінної патч-панелі, з’єднувальної муфти шт. 50,00 

6.7 Монтаж панелі електроживлення в шафу (стійку) шт. 40,00 

6.8 Монтаж оптичного боксу, кросу на стіну шт. 50,00 

6.9 Монтаж патч-панелі, крос-панелі в шафу (стійку) шт. 60,00 

6.10 Монтаж 19" кронштейна на стіну шт. 70,00 

6.11 
Кросування патч-панелі, крос-панелі (обтиск, 
оброблення кабелю, джгутування) 

порт 14,00 

6.12 Кросування кабелю в плінт KRONE пара 3,50 

6.13 Зварювання оптичних волокон в боксі (муфті) волокно 100,00 

6.14 
Установка механічних сплайсів оптичних волокон 
в боксі 

волокно 75,00 

6.15 
Обробка і монтаж оптичного кабелю в боксі 

(муфті) 
волокно 175,00 

7 Роботи з маркування 

7.1 Маркування кабелю  шт. 0,95 

7.2 Маркування порта на розетці/панелі шт. 0,35 

8 Роботи з тестування 

8.1 
Атестація нових з’єднань мережі на категорію 5E, 

гарантія 15 років 
порт 40,00 

8.2 
Атестація існуючих з’єднань мережі на 

категорію 5E 
порт 45,00 

8.3 Тестування з’єднань порт 6,00 

8.4 Вимір і паспортизація волоконно-оптичних трактів волокно 95,00 

8.5 
Вхідний контроль відрізань оптичного кабелю 
замовника 

волокно 80,00 

8.6 Швидка перевірка волоконно-оптичного кабелю волокно 40,00 

9 Розцінки на електромонтажні роботи 

9.1 
Проектування схеми силової електропроводки з 
врахуванням орієнтовних навантажень 

шт. 800,00 

9.2 
Заміна силової розетки, автоматичного  

вимикача (АВ) 
шт. 33,00 

9.3 Монтаж нової силової розетки, АВ у бетонній стіні шт. 80,00 

9.4 
Монтаж нової силової розетки, АВ у цегельній 
стіні 

шт. 80,00 

9.5 Укладання силового кабелю в стіні, стелі (цегла) п. м 26,00 

9.6 Укладання силового кабелю в стіні, стелі (бетон) п. м 26,00 

9.7 Пробивання штробу п. м 25,00 

 
Примітки: 

1. Усі ціни подано в гривнах без врахування ПДВ. 

2. Наведено орієнтовні ціни для мережі на 100 портів. 
3. Ціни зменшуються при великих обсягах робіт. 

4. Ціни збільшуються: 

 на 30 % при роботі на висоті більше 2,5 м; 

 на 10-50 % при роботі в офісі без переривання його функціонування; 

 на 10-50 % за терміновість виконання робіт і роботу у вихідні дні; 

 на 10-50 % при роботі в приміщенні, заставленому меблями та обладнанням. 


