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Електромонтажні роботи - це комплекс заходів зі встановлення або 
ремонту ліній передачі електрики та її точок підключення, необхідний 
для забезпечення стабільної роботи освітлювальних, побутових, високо-
технологічних, теплових та інших електроприладів.

Чорновий монтаж електрощита перед тестуванням



1. Розробка та узгодження проектної документації 
(планів електромонтажу).

2. Монтаж / демонтаж кабельних ліній в 
важкодоступних місцях, без використання дорогої 
техніки.

3. Тестування електрифікованих ліній.

Перелік електромонтажних робіт будівельної компанії «ПАВУК»:



4. Монтаж силових (розеток) і ліній освітлення в 
побутових і промислових приміщеннях.

5. Монтаж зовнішнього освітлення з 
автоматизованим управлінням.

6. Монтаж комплексів, пристроїв і устаткування 
обліку електроенергії.



7. Монтаж систем і елементів автоматичного 
захисту електрифікованих ліній в побуті та на 
виробництві.

8. Монтаж систем і організація аварійного / 
резервного живлення електричної мережі 
споживача.

9. Монтаж і організація контуру заземлення 
побутових і промислових потреб.



10. Монтаж і організація систем 
відеоспостереження і АРМ.

11. Монтаж устаткування, ліній зв'язку та 
телекомунікацій (супутникове ТБ, інтернет і т.д.).

12. Монтаж, організація та тестування 
електрозаправних станцій для електричних 
автомобілів.



Приклади нашої роботи
Нижче описане та проілюстроване виконане нами замовлення з установки ЕЗС (на наст. 

слайді показаний результат роботи). Електрозаправна станція. Основне і єдине її призначення – 
зарядка електрокара. 
Етапи роботи: складання проекту (розрахунок навантажень, підбір автоматики захисту, 
визначення точного місця розташування обладнання).

 Монтаж заставних (армування бетону, копка траншей).



2. Прокладка кабелю, монтаж стійок ЕЗС, монтаж ЕЗС на стійки.
3. Монтаж ЩОЗ (щит обліку електроенергії і захисту), монтаж комплекту автоматики захисту.
4.  Розключення сигнальних і живильних кабелів, пусконалагоджувальні роботи.
5.  Монтаж захисту стійок ЕЗС (електрозварювальні роботи та бетонування).
6.  Відновлення дорожнього покриття до початкового стану.



Електрозаправні станції. Реалізований проект.



Об'єкт: вивіска магазину «Спортмастер», ТЦ «Караван».  
Список виконаних електромонтажних робіт:
1. Діагностика ланцюга, пошук КЗ і обриву.
2. Монтаж розподільної коробки.
3. Заміна кабелю живлення 220В.
4. Заміна кабелю розгалуження 12В.
5. Заміна блоку живлення.

Ремонт світлодіодної індикації в зовнішній рекламі



Наші переваги:

1.  Гарантія від 5 років.
2.  Документально підтверджена кваліфікація наших співробітників. 

Обов'язкове дотримання всіх норм охорони праці.
3.  Зрозумілий та прозорий кошторис із зазначенням цін на кожен вид робіт.
4.  У нас діє внутрішній контроль якості.  Перед здачею роботи замовнику - 

об'єкт приймає керівник проекту.
5.  Ми налаштовані на довгострокову співпрацю і працюємо так, щоб у 

замовника не було зауважень.
6.  Працюємо з 2012 р.

Працювати з нами легко: ми приймаємо готівкові та безготівкові гроші.
 Ми юридична особа, на єдиному податку, 3 категорія. Ми не платники 

ПДВ.
 При великих обсягах - знижки.

Перед остаточним визначенням ціни ми обов'язково оглядаємо об'єкт.  
Виїжджаємо на огляд БЕЗКОШТОВНО.

 З цінами на інші послуги ви можете ознайомитися на сайті sk-pauk.com.

http://sk-pauk.com/


Компанія має дозвіл Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України 
на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Охорона праці



Відгуки про нашу роботу



Наші клієнти

Мийка вікон та фасадів 
1000  м2

Монтаж банера 170 м2

Чищення покрівлі від снігу та 
льоду 1200 м2

Електромонтажні роботи на 
висоті: зміна схеми 
електропроводки, заміна б/ж.

Мийка фасаду та 
скління вхідної групи 
500 м2 Утеплення фасаду 

швейного цеху 1200 м2



Монтаж банера 200 м2

Чистка тентової покрівлі від 
снігу та криги понад 10 000 м2Зварювальні роботи на промисловому 

димарі при монтажі антенно-фідерного 
обладнання (2 баз.станціі)

Монтаж антенно-фідерного 
обладнання (3 баз.станціі)



Обустройство электропроводки в квартирах и домах
Наименование Ед.изм. Цена

Обустройство штроб по кирпичу м.п. 35 грн 
Обустройство штроб по бетону м.п. 50 грн
Обустройство ниши под врезной щит в кирпиче шт. от 180 грн
Обустройство ниши под врезной щит в бетоне шт. от 280 грн
Монтаж проводки в штробы м.п. 3,5 грн
Монтаж открытой проводки по потолку м.п. 11 грн
Монтаж наружного короба под проводку м.п. 8 грн
Укладка проводки в наружный короб м.п. 11 грн
Протяжка проводки в гофру м.п. 7 грн
Монтаж информационных кабелей (internet, telefon, tv, sat) м.п. 8 грн
Монтаж кабеля сечением более 10 mm2 м.п. 11 грн
Монтаж кабеля сечением более 35 mm2 м.п. 17 грн
Монтаж распределительного щита шт. от 250 грн
Монтаж счётчика учёта 220V шт. 280 грн

Ціни на електромонтажні роботи



Обустройство электропроводки в квартирах и домах
Наименование Ед.изм. Цена

Монтаж автоматических выключателей 220V в эл.шкаф шт. 70 грн
Монтаж автоматических выключателей с врезкой в эл.шкаф  –  расчет цены по размеру шкафа
Монтаж УЗО 220V шт. 70 грн 
Изготовление технологических отверстий шт. 35 грн
Монтаж установочных коробок в бетоне шт. 60 грн
Монтаж установочных коробок в кирпиче шт. 55 грн
Монтаж установочных коробок в гипсокартоне шт. 28 грн
Монтаж и расключение распределительной коробки в бетоне шт. 180 грн
Монтаж и расключение распределительной коробки в кирпиче шт. 150 грн
Монтаж розеток, выключателей в бетоне шт. 125 грн
Монтаж розеток, выключателей в кирпиче шт. 85 грн
Монтаж светильника, бра шт. 40 грн
Монтаж врезного светильника шт. 40 грн
Монтаж люстры шт. от 110 грн



Установка высокотехнологичных систем
Наименование Ед.изм. Цена

Установка системы контроля протечки воды шт. от 700 грн

Установка домофона шт. от 400 грн

Установка системы видеонаблюдения шт. от 1400 грн

Установка системы спутникового телевидения шт. от 1400 грн
Обустройство WiFi или проводной сети шт. от 300 грн

Работаем с заказами от 10 000 грн.

* Ціни в прайсі актуальні на листопад 2018 р. Ціни вказані з урахуванням вартості матеріалу та 
оплати роботи фахівцям.
 ** Точна ціна на замовлення вказується в кошторисі з урахуванням обсягу та складності 
виконання роботи



ТОВ "Будівельна компанія "Павук" Україна Харків

Наша адреса:
Харків, 61003, пер.Подольскій, 5, оф.№332, 333

Час роботи:
 пн-пт з 9:00 до 18:00.

 Вихідні: субота, неділя.

 МТС: +38 066-555-44-33
 KS: +38 098-642-42-42

Сайт: sk-pauk.com

Контакти

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
 та приїдемо на замір!
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