
 
ПРАЙС «ТЕХНОСПЕКТР-СЕРВІС» 

 
Послуги вимірювальної електротехнічної лабораторії 

 
Виїзд спеціаліста для проведення 
електровимірювальних робіт «під ключ» 

Київ Україна 

Фізичні особи (об’єкти до 200 м2: приватні будинки, 
квартири) 

2000 грн. 8000 грн. 

Юридичні особи (об’єкти до 200 м2: офіси, склади) 4000 грн. 8000 грн. 
 

Вартість послуг електровимірювань  
Вимір опору розтікання контуру заземлення 1 вимір 300 грн. 
Вимір перехідного опору між заземлювачем та ел. 
обладнанням 

1 точка 7 грн. 

Вимір опору ізоляції електромереж 1 вимір 27 грн. 

Вимір опору петлі "фаза-нуль" 1 вимір 27 грн. 
Вартість послуг випробувань електроінструменту  
Випробування електроінструменту: 
 Дрелі 
 Переноски 

 Перфоратори 

 Інші електроінструменти 

1 шт. 120 грн. 

Вартість послуг випробувань високою напругою  

Випробування високою напругою (субпідрядні 
роботи): 
 Діелектричні рукавички 
 Діелектричні боти 

 Діелектричні галоші 
 Діелектричні килими 
 Діелектричний інструмент 

 Ізолювальні штанги всіх видів 
 

1 шт. 120 грн. 

 

Система блискавкозахисту 

  
 Київ та 

передмістя 
Київська 

обл. 
Україна 

Система блискавкозахисту «під ключ»  
(документація, матеріали, монтаж) 

від  
50 400 грн. 

від  
75 000 грн. 

від  
100 200 грн. 

Захист від перенапруги (внутрішній 
блискавкозахист) 

від  
18 000 грн.   

 

від  
23 400 грн. 

від  
28 200 грн. 

 

Контур заземлення (4-8 Ом) 

  
 Київ та 

передмістя 
Київська 

обл. 
Україна 

Контур заземлення «під ключ» 
(документація, матеріали, монтаж) 

від 18 000 
грн.   

 

від 23 400 
грн. 

від 28 200 
грн. 

 



Навчання з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного 
захисту 

  

Навчання з питань пожежної безпеки, 
техногенної безпеки та цивільного захисту 

Навчання у 
навчальному 

центрі (ціна за 
1 особу) 

Виїзд на підприємство (ціна 
за групу) 

Київ та 
передмістя 

Київська 
обл. 

Україна 

Навчання з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та 
організацій 

1200 грн. від 4000 грн. від 8000 грн. 

Навчання з питань пожежно-технічного 
мінімуму для працівників, зайнятих на 
роботах з підвищеною пожежною 
небезпекою 

1200 грн. від 4000 грн. від 8000 грн. 

Навчання з питань техногенної безпеки та 
цивільного захисту 

1200 грн. від 4000 грн. від 8000 грн. 

Навчання з питань загальної підготовки 
працівників підприємств, установ та 
організацій до дій у надзвичайних 
ситуаціях 

1200 грн. від 4000 грн. від 8000 грн. 

Навчання з питань додаткової підготовки з 
техногенної безпеки працівників об’єктів 
підвищеної небезпеки 

1200 грн. від 4000 грн. від 8000 грн. 

Навчання з питань прискореної підготовки 
працівників до дій в особливий період 

1200 грн. від 4000 грн. від 8000 грн. 

 

Експертиза (оцінка) протипожежного стану об’єкту 
 

 Об’єкти  
до 200 м2 

Об’єкти 
більше 200 м2 

Експертиза протипожежного стану об’єкту 4000 грн. +5 грн/ м2 
Експертиза протипожежного стану об’єкту та 
супровід декларації 

4000 грн. +25 грн/ м2 

 

Проектування та розробка планів евакуації 
 

 Об’єкти  
до 200 м2 

Об’єкти 
більше 200 м2 

Розробка планів евакуації з індивідуальним 
дизайном (формат А3) та всіх необхідних інструкцій 
та знаків поежної безпеки (друк на пластиковій 
основі) 

2500 грн. + 5 грн/ м2 

Розробка планів евакуації у форматі 3D з 
індивідуальним дизайном (формат А3) та всіх 
необхідних інструкцій та знаків поежної безпеки 
(друк на пластиковій основі) 

4000 грн. + 5 грн/ м2 

Проектування системи пожежної сигналізації, 
системи оповіщення про пожежу та системи 
передавання тривожних сповіщень 

4000 грн. + 5 грн/ м2 


