
№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Виготовлення інвентарної заглушки (типу блин) ДУ 150 297.06
2 Виготовлення інвентарної заглушки (типу блин) ДУ 80 168.25
3 Виготовлення стакану для холодного врізання діам.57 581.78
4 Виготовлення стакану для холодного врізання діам.76 650.77
5 Виготовлення стакану для холодного врізання діам.89 655.58
6 Дрібний ремонт теплообмінника проточного водонагрівача всіх видів 289.38
7 Середній ремонт теплообмінника проточного водонагрівача всіх видів 746.63

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Виїзд до споживача (комунально-побутові об'єкти,промисливість,бюджет,ТКЕ) 291.84
2 Виїзд до споживача з метою вручення повідомлення про припинення(обмеження) газопостачання 205.11
3 Виконання робіт по припиненню газопостачання-пломбування  вхідної арматури 105.92
4 Інформування місцевих органів виконавчої влади про припинення газопостачання 102.7
5 Опломбування корректорів ,СПГ на комунально-побутових об'єктах,промисловість,бюджет,ТКЕ 157.11
6 Опломбування(вузла вводу,засувки,датчика,лічильника) комунал-побутові об., промисловість,бюджет,ТКЕ 71.5
7 Оформлення повідомлення про припинення газопостачання 102.7
8 Перевірка пункта споживання прир.газу (ком-поб,промисл мала,бюджет) 249.6
9 Перевірка пункту споживання (ТКЕ) 401.82

10 Перевірка пункту споживання природного газу (комунально-побутові) 153.89
11 Перевірка пункту споживання природного газу (промисловість) 507.87
12 Розпломбування комунально-побутових об"єктів,промисловість,бюджет,ТКЕ 30.78
13 Складання акту недопуску на пункті споживання природного газу (комунально-побутові об'єкти) 25.45
14 Складання акту про відмову припинити споживання газу 549
15 Складання двосторонього акту про припинення газопостачання споживачу 102.7

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Визначення питомого опору грунту (1 вимір) 352.38
2 Вимірювання електричного зв'язку заземлюючого пристрою з контуром заземлення 19.48
3 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром 415.15
4 Вимірювання повного опору петлі фаза-нуль (1 вимір) 510.94
5 Замір опору розтікання контура заземлення 454.74
6 Перевірка мегаометром стану ізоляції приладом і аппаратом за одиницю 34.5

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Встановлення мембранного побутового лічильника газу за заявками 143.94
2 Встановлення побутового лічильника газу типу РЛ за заявками 194
3 Встановлення сигналізатора загазованності 81.17
4 Демонтаж ЗВТ (роторного побутового лічильника газу типу РЛ, ЕГЛ) за заявками 224.38
5 Демонтаж мембранного побутового лічильника газу за заявками 149.7
6 Заміна ЗВТ (роторного побутового лічильника газу типу РЛ, ЕГЛ) за заявками 257.68
7 Заміна мембранного побутового лічильника газу за заявками 152.05
8 Зняття сигналізатора загазованності 82.31
9 Налагодження системи сигналізації загазованості 213.17

10 Паспортизація вентиляційної установки 481.07
11 Первинна перевірка димовенткан.від газ.прил.абонентів приват.сектору,довжина димовен 4-6 м, д.150мм 334.06
12 Первинна перевірка димовенткан.від газ.прил.ком.побут.підпр., довжина димовен понад 6м,д.понад 150мм 436.14
13 Перевірка вентиляційних каналів 98.7
14 Перевірка ефективності роботи вентиляційних систем на ГРП 328.32
15 Перевірка технічного стану лічильника за заявками 56.62
16 Періодична перевірка димовентканалів від газових приладів комунально-побутових підприємств 199.09
17 Повторна перевірка димовентканалів від газових приладів абонентів приватного сектору 176.7
18 Технічне обслуговування наступного сигналізатора загазованності 145.66
19 Технічне обслуговування першого сигналізатора загазованності 224.17
20 Технічне обслуговування пристроїв блискавкозахисту 434.27
21 Чищення  димовентканала 633.18

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Зміна параметрів, регулювання і настройка сигналізатора (на 1 сигналізатор) ЩИТ 3171.02
2 Монтаж сигналізатора загазованості ЩИТ-1 2969.84
3 Технічне обслуговування  сигналізаторів (на 1 датчик) ЩИТ-1 486.28

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Заміна запобіжно-запірного клапана ШРП (на 1 клапан) 549.26
2 Заміна манометра технічного на ГРП, ШРП 91.36
3 Заміна напороміра на ГРП, ШРП 92.59

ТАРИФ
на монтаж і технічне обслуговування сигналізаторів загазованості ЩИТ -1

ТАРИФ
на виготовлення та  ремонт газового обладнання, вузлів та запчастин  в умовах РМЦ

ТАРИФ
на виконання робіт по комунально-побутовим об'єктам, промисловим підприємствам, бюджетним установам та ТКЕ

ТАРИФ
на електротехнічні вимірювання пристроїв

ТАРИФ
на інші види робіт по обслуговуванню газових приладів, контрольно-вимірювальних пристроїв та димовентканалів

ТАРИФ
на обслуговування та ремонт газового обладнання газорегуляторних пунктів (ГРП), газорегуляторних установок (ГРУ), шафних регуляторних пунктів 

(ШРП)



4 Заміна регулятора тиску типу РДГД 485.4
5 Заміна регулятора тиску ШРП (на 1 регулятор) - тип регулятора тиску РД-32М 485.4
6 Заміна регулятора тиску ШРП (на 1 регулятор) - тип регулятора тиску РД-50М 652.4
7 Зупинка ГРП,ГРУ 819.28
8 Зупинка ШРП 478.61
9 Поточ ремонт облад ГРП з рег тиску типу РДУК і РДС нетелемех срок екс від 21 до 40 на кож наст компл 4496.76

10 Поточний ремонт обладГРП з регулят тиску типу РДУК і РДС нетелемех. біл 40 р на кожн.наст.компл.обл. 5995.96
11 Поточний ремонт обладнання ГРП з рег. тиску РНД нетелем..на кожн.наст.компл. обл. більше 40років 6226.44
12 Поточний ремонт обладнання ГРП з рег. тиску РНД нетелем..на кожн.наст.компл. обл.від 21 до 40років 4676.66
13 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску РНД нетелемех.на кожн.наст.компл. обл. до 20років 3113.34
14 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РДУК и РДС нетелемехан срок екс більше 40рок 7889.4
15 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РДУК и РДС нетелемехан срок екс від 21 до 40 5917.06
16 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РДУК и РДС нетелемеханізований 3944.7
17 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РДУК і РДС нетелемех.на кожн.наст.компл.обл. 2998.1
18 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РНД нетелемеханізований  від 21 до 40 років 6153.73
19 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РНД нетелемеханізований більше 40 років 8192.84
20 Поточний ремонт обладнання ГРП з регулятором тиску типу РНД нетелемеханізований до 20років 4096.43
21 Поточний ремонт обладнання ШРП 2137.73
22 Поточний ремонт обладнання ШРП на кожний наступний комплект обладнання 1368.16
23 Пуск ГРП,ГРУ 1168.4
24 Пуск ШРП 670.03
25 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 100мм у разі заміни клапана 2123.59
26 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 100мм у разі заміни мембр. 1198.48
27 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 100мм у разі заміни пружини 361.16
28 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 200мм у разі заміни клапана 2517.98
29 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 200мм у разі заміни мембр. 1334.83
30 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 200мм у разі заміни пружини 373.31
31 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 50мм у разі заміни клапана 1835.56
32 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 50мм у разі заміни мембрани 1092.14
33 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 50мм у разі заміни пружини 351.91
34 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 80мм у разі заміни клапана 2002.25
35 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 80мм у разі заміни мембрани 1152.82
36 Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП, діаметр умовного проходу клапана 80мм у разі заміни пружини 357.98
37 Ремонт запобіжно-запірного клапана ШРП у разі заміни мембрани 788.76
38 Ремонт запобіжно-запірного клапана ШРП у разі заміни пружини 1152.82
39 Ремонт пілота регулятора тиску ГРП у разі заміни мембрани 910.12
40 Ремонт пілота регулятора тиску ГРП у разі заміни пружини 697.75
41 Ремонт пружиного скидного клапана ГРП у разі заміни гумового ущільнювача 697.75
42 Ремонт пружиного скидного клапана ГРП у разі заміни мембрани 788.76
43 Ремонт пружиного скидного клапана ГРП у разі заміни пружини 485.4
44 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДС 150 із заміною клапана 2396.64
45 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДС- 150 із заміною мембрани 3003.37
46 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДС-150 із заміною штока 3913.49
47 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-100 із заміною клапана 1789.9
48 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-100 із заміною мембрани 2062.93
49 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-100 із заміною сідла 2184.28
50 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-100 із заміною штока 1789.9
51 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-200 із заміною клапана 2062.93
52 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-50 із заміною клапана 1395.5
53 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-50 із заміною мембрани 1759.56
54 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-50 із заміною сідла 1698.88
55 Ремонт регулятора тиску ГРП  типу РДУК-2-50 із заміною штока 1395.5
56 Ремонт регулятора тиску ГРП (тип регулятора РДУК-2-200) у разі заміни мембрани 2517.98
57 Ремонт регулятора тиску ГРП (тип регулятора РДУК-2-200) у разі заміни сідла 2244.95
58 Ремонт регулятора тиску ГРП (тип регулятора РДУК-2-200) у разі заміни штока 2062.93
59 Ремонт регулятора тиску ШРП типу РД-32 М із заміною мембрани 728.09
60 Ремонт регулятора тиску ШРП типу РД-32 М із заміною пружини 333.71
61 Ремонт регулятора тиску ШРП типу РД-50 М  із заміною мембрани 1092.14
62 Ремонт регулятора тиску ШРП типу РД-50 М із заміною пружини 409.72
63 Технічне обслуговування регулятора тиску типу РДГД(на 1 регулятор) 37.56
64 Технічне обслуговування та регулювання ГРП,ГРУ(на 1ГРП,ГРУ),термін експлуатації  до 20 років 1065.23
65 Технічне обслуговування та регулювання ГРП,ГРУ(на 1ГРП,ГРУ),термін експлуатації 21-40 років 1632.49
66 Технічне обслуговування та регулювання ГРП,ГРУ(на 1ГРП,ГРУ),термін експлуатації більше 40 років 2130.13
67 Технічне обслуговування та регулювання ГРП,ГРУна кожний наступний комплект, терм.експ. до 20 р. 681.76
68 Технічне обслуговування та регулювання ГРП,ГРУна кожний наступний комплект,тер.екс. більше 40 р 1363.25
69 Технічне обслуговування та регулювання ГРП,ГРУна кожний наступний комплект,тер.експл. 21-40 р 1044.85
70 Технічне обслуговування та регулювання ШРП(на 1 ШРП) 633.04
71 Технічне обслуговування та регулювання ШРП(на 1 ШРП) на кожний наступний комплект обладнання 405.14
72 Технічний огляд ГРП,ГРУ  на кожний наступний комплект обладнання, термін експлуатації 21-40 років 165.73
73 Технічний огляд ГРП,ГРУ  на кожний наступний комплект обладнання,термін експлуатації до 20 років 110.5
74 Технічний огляд ГРП,ГРУ (на 1ГРП,ГРУ),термін екплуатації 21-40 років 258.97
75 Технічний огляд ГРП,ГРУ (на 1ГРП,ГРУ),термін екплуатації більше 40 років 345.29
76 Технічний огляд ГРП,ГРУ (на 1ГРП,ГРУ),термін екплуатації до 20 років 172.64
77 Технічний огляд ГРП,ГРУ на кожний наступний комплект обладнання,термін експлуатації більше 40 років 220.98
78 Технічний огляд ШРП з двома комплектами обладнання 176.33
79 Технічний огляд ШРП з одним комплектом обладнання 108.48

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

ТАРИФ
на обслуговування та ремонт підземних і надземних  газопроводів



1 Видалення конденсату з підз.газ-дів при наявності пристроїв у газ. колодязі - без стац.прис. 2019.72
2 Видалення конденсату з підз.газ-дів при наявності пристроїв у газ. колодязі - зі стац.прис. 1398.26
3 Видалення конденсату з підземних газ-дів без пристроїв 970.62
4 Видалення конденсату з підземних газ-дів у разі наявності пристрою, який виведений під ковер 621.44
5 Відкачування води з газового колодязя 278.71
6 Відновлення подшкоджених місць захисного покриття вручну на 1 кв.м. покриття газопроводу 1530.29
7 Відновлення стінки  газопроводу накладанням латки діам. 201-500 мм 373.32
8 Відновлення стінки  газопроводу накладанням латки діам. до 200 мм 320.81
9 Відновлення стінки  газопроводу накладанням латки діам.більше 500 мм 582.3

10 Відріз газопроводу низького тиску на стояку або на стіні будинку 534.41
11 Відріз полієтиленового г-ду від поліетиленового середнього та низького тиску діам. 201-300 мм 1478.84
12 Відріз полієтиленового г-ду від поліетиленового середнього та низького тиску діам. 51-100 мм 1093.06
13 Відріз полієтиленового г-ду від поліетиленового середнього та низького тиску діам. до 50 мм 900.16
14 Відріз полієтиленового г-ду від поліетиленового середнього та низького тиску діам.101-150 мм 1221.65
15 Відріз полієтиленового г-ду від поліетиленового середнього та низького тиску діам.151-200 мм 1350.24
16 Відрізка підземного газопроводу низького тиску 1097.33
17 Встановлення покажчика на трасі газопроводу 51.89
18 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.101-200 мм 2602.55
19 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.201-300 мм 3325.91
20 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.301-400 мм 4072.55
21 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.401-500 мм 4717.37
22 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.501-600 мм 5750.22
23 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.601-700 мм 6514.49
24 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.701-800 мм 7351.54
25 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.801-900 мм 8297.78
26 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.901-1000 мм 9353.2
27 Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу діам.до 100 мм 2029.52
28 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  201-300 мм 2986.54
29 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  301-400 мм 3393.78
30 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  401-500 мм 3733.15
31 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  501-600 мм 4512.84
32 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  601-700 мм 5022.35
33 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  701-800 мм 5531.87
34 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  801-900 мм 6041.38
35 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам.  901-1000 мм 6550.9
36 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам. 101-150 мм 2453.89
37 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам. 151-200 мм 2647.14
38 Заміна ділянки підземного газопроводу(вріз котушки) діам. до 100 мм 2104.14
39 Заміна засувки в колодязі діам. до 100 мм 2758.8
40 Заміна засувки в колодязі діам. до 101-150 мм 3081.07
41 Заміна засувки в колодязі діам. до 151-200 мм 3712.92
42 Заміна засувки в колодязі діам. до 201-300 мм 5015.71
43 Заміна засувки в колодязі діам. до 301-400 мм 5797.38
44 Заміна засувки в колодязі діам. до 401-500 мм 6546.47
45 Заміна засувки на висоті з приставної драбини діам. 101-150 мм 2794.46
46 Заміна засувки на висоті з приставної драбини діам. 151-200 мм 2931.25
47 Заміна засувки на висоті з приставної драбини діам. до 100 мм 2429.69
48 Заміна засувки при нормальних умовах роботи діам. 101-150 мм 2195.18
49 Заміна засувки при нормальних умовах роботи діам. 151-200 мм 2559.97
50 Заміна засувки при нормальних умовах роботи діам. 201-300 мм 3289.52
51 Заміна засувки при нормальних умовах роботи діам. до 100 мм 1830.41
52 Заміна засувки при нормальних умовах роботи діам.301-400 мм 4006.06
53 Заміна засувки при нормальних умовах роботи діам.401-500 мм 4755.14
54 Заміна ковера 258.96
55 Заміна кришки газового колодязя 56.82
56 Заміна кришки ковера - великий ковер 115.98
57 Заміна кришки ковера - малий ковер 86.4
58 Заміна лінзового компенсатора - діаметр газопроводу 101-150 мм 1634.99
59 Заміна лінзового компенсатора - діаметр газопроводу 151-200 мм 2413.57
60 Заміна лінзового компенсатора - діаметр газопроводу 201-300 мм 3550.08
61 Заміна лінзового компенсатора - діаметр газопроводу 301-400 мм 4950.56
62 Заміна лінзового компенсатора - діаметр газопроводу 401-500 мм 5439.11
63 Заміна лінзового компенсатора - діаметр газопроводу до 100 мм 856.75
64 Заміна люка газового колодязя 267.56
65 Заміна перекриття газового колодязя 515.77
66 Заміна прокладки засувки в колодязі - діаметр газопроводу 101-150 мм 807.72
67 Заміна прокладки засувки в колодязі - діаметр газопроводу 151-200 мм 934.92
68 Заміна прокладки засувки в колодязі - діаметр газопроводу 201-300 мм 1192.04
69 Заміна прокладки засувки в колодязі - діаметр газопроводу 301-400 мм 1403.92
70 Заміна прокладки засувки в колодязі - діаметр газопроводу 401-500мм 1618.88
71 Заміна прокладки засувки в колодязі - діаметр газопроводу до 100 мм 596.2
72 Заміна прокладок засувки на висоті з приставної драбини діам. до 100 мм 518.03
73 Заміна прокладок засувки на висоті з приставної драбини діам.101-150  мм 765.55
74 Заміна прокладок засувки на висоті з приставної драбини діам.151-200  мм 892.4
75 Заміна прокладок засувки при нормальних умовах роботи діам. 101-150 мм 654.82
76 Заміна прокладок засувки при нормальних умовах роботи діам. 151-200 мм 778.58
77 Заміна прокладок засувки при нормальних умовах роботи діам. 201-300 мм 1026.12
78 Заміна прокладок засувки при нормальних умовах роботи діам. 301-400 мм 1273.63
79 Заміна прокладок засувки при нормальних умовах роботи діам. 401-500 мм 1521.18
80 Заміна прокладок засувки при нормальних умовах роботи діам. до 100 мм 439.87
81 Кріплення газопроводів дворових вводів на стіні будівлі вручну 181.32



82 Кріплення газопроводів дворових вводів на стіні будівлі пістолетом 100.34
83 Набивка камери мастилом крана діаметр 81-100мм 150.49
84 Набивка камери мастилом крана діаметр до 80мм 119.99
85 Обріз недіючого г-ду(газового вводу) , діаметр газопроводу  до 100 мм 1069.78
86 Обріз недіючого г-ду(газового вводу) , діаметр газопроводу  до 50 мм 834.06
87 Перевірка на загазованість газових  колодязів і колод.підзем.коммунікац.на 1 при виконанні додатк.р. 15.26
88 Перевірка на загазованість газового колодязю 10.18
89 Перевірка на загазованість колодязів підзем. коммунікацій на 1 колодязь через отвір у кришках 6.16
90 Перевірка на загазованість контрольної трубки на 1 контрольную трубку 20.35
91 Перевірка на загазованість підвального приміщення в середині приміщення 66.13
92 Перевірка на загазованість підвального приміщення через вентканал 12.86
93 Перевірка на щільн.фланц,різьб.з'єдн.та звар.стиків на г-ді вводі в будову(на 100 з'єд)д.50мм і біль 529.56
94 Перевірка на щільн.фланц,різьб.з'єднань та звар.стиків на г-ді вводі в будову(на 100 з'єднан)д.15 мм 301.02
95 Перевірка на щільн.фланц,різьб.з'єднань та звар.стиків на г-ді вводі в будову(на 100 з'єднан)д.32 мм 348.53
96 Перевірка на щільн.фланц,різьб.з'єднань та звар.стиків на г-ді вводі в будову(на 100 з'єднан)д.40 мм 381.98
97 Перевірка стану ізоляційного  покриття труби г-ду методом шурфування без покриття 289.33
98 Перевірка стану ізоляційного покриття труби г-ду  трассошукачем ""Універсал 911-М"" на 100 пог.м. 102.34
99 Перевірка стану ізоляційного покриття труби г-ду методом шурфування асфальтобетон 1215.22

100 Перевірка стану ізоляційного покриття труби г-ду методом шурфування бруківка 743.75
101 Перевірка технічного стану консатозбірника без видалення конденсату 23.03
102 Перевірка технічного стану консатозбірника з видаленням конденсату ручним насосом 134.94
103 Перевірка технічного стану консатозбірника з видаленням конденсату тиском газу 76.31
104 Перевірка технічного стану контрольного провідника, перевірка його на загазованість 15.26
105 Перевірка технічного стану підземних газопроводів пересувною лазерною установкою на 1 км газопроводу 65.35
106 Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 8.51
107 Перевірка щільності газ-ду шляхом бурового огляду (вручну) асфальтобет. покриття по бруківці 92.12
108 Перевірка щільності газ-ду шляхом бурового огляду (вручну) асфальтобетонне покриття 69.83
109 Перевірка щільності газ-ду шляхом бурового огляду (вручну) без покриття 41.96
110 Перевірка щільності газ-ду шляхом бурового огляду без покриття 27.86
111 Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (на 1 контрольну трубку) 12.86
112 Перевірка щільності газопроводу шляхом бурового огляду (вручну) бруківка 83.62
113 Перевірка щільності газопроводу шляхом бурового огляду асфальтобетонне покриття 41.96
114 Перевірка щільності газопроводу шляхом бурового огляду асфальтобетонне покриття по бруківці 55.74
115 Перевірка щільності газопроводу шляхом бурового огляду бруківка 50.17
116 кожного газопроводу-вводу 311.96
117 до кожного газопроводу-вводу 205.18
118 кожного газопроводу-вводу 95.27
119 Перевірка щільності підземних газопроводів газоаналізатором "Варіотек" на 100 пог.метрів 238.43
120 Перевірка щільності поєднання на регуляторі мильною ємульсією 21.72
121 Підняття і опускання великого ковера (асфальтобетонне покриття) 938.52
122 Підняття і опускання великого ковера (без покриття) 647.98
123 Підняття і опускання великого ковера (бруківка) 855.82
124 Підняття і опускання малого ковера (асфальтобетонне покриття) 770.23
125 Підняття і опускання малого ковера (без покриття) 553.39
126 Підняття і опускання малого ковера (бруківка) 791.81
127 Позначення прив'язки газ-ду  до постійних ориєнтирів на 100 пог.метрів 235.81
128 підключенні до кожного газопроводу-вводу 95.27
129 підключенні до кожного газопроводу-вводу 311.96
130 підключенні до кожного газопроводу-ввод 205.18
131 "Універсал 911-М"  більше 50 п.метрів при підклю 311.96
132 "Універсал 911-М"  від 20 до 50 п.метрів при під 205.18
133 "Універсал 911-М" до 20 пог. метрів при підключе 95.27
134 Прив'язка траси газопроводів на місцевості трассошукачем ""Універсал 911-М"" на 100 пог.метрів 129.55
135 Ремонт електроізолюючих фланців в колодязі, діам.газопроводу 101-150 мм 817.14
136 Ремонт електроізолюючих фланців в колодязі, діам.газопроводу 151-200 мм 958.99
137 Ремонт електроізолюючих фланців в колодязі, діам.газопроводу 201-300 мм 1245.48
138 Ремонт електроізолюючих фланців в колодязі, діам.газопроводу 301-400 мм 1495.88
139 Ремонт електроізолюючих фланців в колодязі, діам.газопроводу 401-500 мм 1789.31
140 Ремонт електроізолюючих фланців в колодязі, діам.газопроводу до 100  мм 553.54
141 Ремонт електроізолюючих фланців на висоті з приставної драбини, діам.газопроводу 101-150 мм 698.52
142 Ремонт електроізолюючих фланців на висоті з приставної драбини, діам.газопроводу 151-200 мм 823.73
143 Ремонт електроізолюючих фланців на висоті з приставної драбини, діам.газопроводу до 100 мм 474.47
144 Ремонт електроізолюючих фланців при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 101-150 мм 583.36
145 Ремонт електроізолюючих фланців при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 151-200 мм 685.33
146 Ремонт електроізолюючих фланців при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 201-300 мм 889.62
147 Ремонт електроізолюючих фланців при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 301-400 мм 1067.56
148 Ремонт електроізолюючих фланців при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 401-500 мм 1278.42
149 Ремонт електроізолюючого фланцю до 100 мм (нормальні умови) 272.4
150 Ремонт засувки в колодязі - діаметр газопроводу 101-150мм 1973.7
151 Ремонт засувки в колодязі - діаметр газопроводу 151-200мм 2286.38
152 Ремонт засувки в колодязі - діаметр газопроводу 201-300мм 2889.08
153 Ремонт засувки в колодязі - діаметр газопроводу 301-400мм 3452.38
154 Ремонт засувки в колодязі - діаметр газопроводу 401-500мм 4038.62
155 Ремонт засувки в колодязі - діаметр газопроводу до 100мм 1788.24
156 Ремонт засувки на висоті з приставної драбини , діам.газопроводу 101-150 мм 1612.36
157 Ремонт засувки на висоті з приставної драбини , діам.газопроводу 151-200 мм 1885.96
158 Ремонт засувки на висоті з приставної драбини , діам.газопроводу до 100 мм 1348.38
159 Ремонт засувки при нормальних умовах роботи , діам.газопроводу 101-150 мм 1182.44
160 Ремонт засувки при нормальних умовах роботи , діам.газопроводу до 100мм 1071.71
161 Ремонт засувки при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 151-200мм 1276.73
162 Ремонт засувки при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 201-300мм 1465.63



163 Ремонт засувки при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 301-400мм 1654.52
164 Ремонт засувки при нормальних умовах роботи, діам.газопроводу 401-500мм 1843.44
165 Ремонт кранів на газопроводах-вводах  на висоті з приставної  драбини , діам.газ-ду до 50 мм 167.22
166 Ремонт кранів на газопроводах-вводах  на висоті з приставної  драбини, діам.газ-ду  51-86 мм 284.29
167 Ремонт кранів на газопроводах-вводах  нормальні умови , діам.газопроводу 51-86 мм 237.05
168 Ремонт кранів на газопроводах-вводах нормальні умови , діам.газопроводу до 50 мм 139.36
169 Реставрація настінних знаків без заміни знака 32.17
170 Реставрація настінних знаків з заміною знака 76.54
171 Свердління отворів в кришках газових колодязів 71.62
172 Технічне обслуговування відключ.пристроїв на надземному газ-ді на 1 засувку діам. г-ду до 100мм 589.44
173 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колод-газ.сер.і вис.тиску без лінз.компенсат 139.36
174 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колод-газ.сер.і вис.тиску з лінз.компенсатор 445.96
175 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колод-газ-д низького тиску без лінз.компенс 139.36
176 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колод-газ-д низького тиску з лінз.компенс 390.2
177 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колодязях- крана діам. 101-150мм 231.48
178 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колодязях- крана діам.51-100  мм 172.8
179 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колодязях- крана діам.до 50  мм 159.01
180 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колодязях -провітрюван. газового колодязя 69.83
181 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колодязях-засувка діам.151-300 мм 468.23
182 Технічне обслуговування відключаючих пристр. у газових колодязях-засувка діам.501-700 мм 613.16
183 Технічне обслуговування відключаючих пристр.у газових колодязях-засувка діам.301-500 мм 532.5
184 Технічне обслуговування відключаючих пристр.у газових колодязях-засувка діам.до 150 мм 384.62
185 Технічне обслуговування домових комбінованих регуляторів тиску інозем. та вітчиз.виробництва 88.42
186 Технічне обслуговування кранів на газопроводах-вводах діам. до 50 мм з приставної драбини 167.22
187 Технічне обслуговування кранів на газопроводах-вводах діам. до 50 мм нормальні умови 139.36
188 Технічне обслуговування кранів на газопроводах-вводах діам.51-86 мм з приставної драбини 284.29
189 Технічне обслуговування кранів на газопроводах-вводах діам.51-86 мм нормальні умови 237.05
190 Технічне обслуговування кранів на підземних газопроводах  діаметром від 500 до 700мм 490.2
191 Технічне обслуговування регулятора тиску 67.94
192 Технічне обстеження відключаючого пристрою - електроізолюючого фланцю 12.86
193 Технічне обстеження відключаючого пристрою - засувки 17.94
194 Технічне обстеження відключаючого пристрою - крану 7.78
195 Технічне обстеження шляхом обходу вуличних газопроводів на 100 п.м. 15
196 Технічний огляд газопроводу - вводу до 20 п.м. 32.06
197 Технічний огляд газопроводу - вводу до 21 - 50 п.м. 39.59
198 Технічний огляд газопроводу - вводу до 51 - 100 п.м. 52.99
199 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм) на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 100мм 438.88
200 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм) на підз.і надз. газ-ди.,з драб. д.газ-ду до 100мм 351.11
201 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм) на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 100мм 313.48
202 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм) на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 151-200 442.19
203 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 151-200 758.63
204 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 201-300 984.34
205 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 301-400 1182
206 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 401-500 1413.98
207 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 501-600 1692.82
208 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди,в колод., д.газ-ду до 601-700 1893.46
209 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,з драб., д.газ-ду до 101-150 517.4
210 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,з драб., д.газ-ду до 151-200 611.46
211 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 101-150 376.19
212 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 201-300 511.15
213 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 301-400 573.84
214 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 401-500 689.66
215 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 501-600 824.63
216 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100 мм)на підз.і надз. газ-ди.,норм.ум., д.газ-ду до 601-700 924.95
217 Установ.блінди на ізол.фланці (д.до 100мм) на підз.і надз. газ-ди,в колод, д.газ-ду до 101-150 645.78
218 Установка (зняття) тимчасових заглушок в колодязі діам. до 100 мм 609.72
219 Установка (зняття) тимчасових заглушок в колодязі діам.101-150 мм 695.39
220 Установка (зняття) тимчасових заглушок в колодязі діам.151-200 мм 803.95
221 Установка (зняття) тимчасових заглушок в колодязі діам.201-300 мм 991.94
222 Установка (зняття) тимчасових заглушок в колодязі діам.301-400 мм 1225.69
223 Установка (зняття) тимчасових заглушок в колодязі діам.401-500 мм 1519.12
224 Установка (зняття) тимчасових заглушок при норм. умовах роботи,діаметр газопроводу 151-200 мм 573.31
225 Установка (зняття) тимчасових заглушок при норм. умовах роботи,діаметр газопроводу 201-300 мм 708.59
226 Установка (зняття) тимчасових заглушок при норм. умовах роботи,діаметр газопроводу 301-400 мм 876.44
227 Установка (зняття) тимчасових заглушок при норм. умовах роботи,діаметр газопроводу 401-500 мм 1084.19
228 Установка (зняття) тимчасових заглушок при норм. умовах роботи,діаметр газопроводу до 100 мм 434.93
229 Установка (зняття)тимчасових заглушок на висоті з приставної драб. діам.газопроводу  101-150 мм 596.56
230 Установка (зняття)тимчасових заглушок на висоті з приставної драб. діам.газопроводу  151-200 мм 685.33
231 Установка (зняття)тимчасових заглушок на висоті з приставної драб. діам.газопроводу до 100 мм 520.61
232 Установка (зняття)тимчасових заглушок при нор. умовах роботи,діаметр газопроводу 101-150 мм 497.71
233 Усунення кристологідратних та сніжно-льодових закупорок в г-ді заливанням розчинника 295.36
234 Усунення кристологідратних та сніжно-льодових закупорок в г-ді підігрівом в місця закупорки 621.44
235 Усунення кристологідратних та сніжно-льодових закупорок в г-ді продувкою інертним або горючим газом 525.29
236 Усунення кристологідратних та сніжно-льодових закупорок в г-ді шуруванням 469.37
237 Фарбування ковера 49.3
238 Фарбування ковера (при виконанні робіт на проїздній частині вулиць) 98.59
239 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 101-200 мм 160.34
240 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 201-300 мм 189.92
241 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 301-400 мм 219.5
242 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 401-500 мм 246.49
243 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 501-600 мм 278.68



244 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 601-700 мм 308.24
245 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 701-800 мм 345.1
246 Фарбування раніш пофарб. засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 801-900 мм 387.12
247 Фарбування раніш пофарб.засувок на 1 засувку, на висоті з прист. драбиною, діаметр 901-1000 мм 433.82
248 Фарбування раніш пофарб.засувок на 1 засувку, на висоті з приставн.драбиною, діаметр до 100 мм 135.71
249 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 101-200 мм 172.56
250 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 201-300 мм 271.15
251 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 301-400 мм 340.18
252 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 401-500 мм 411.78
253 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 501-600 мм 480.8
254 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 601-700 мм 549.82
255 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 701-800 мм 631.02
256 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 801-900 мм 724.7
257 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр 901-1000 мм 833.15
258 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, в колодязі, діаметр до 100 мм 101.2
259 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 101 до 200 мм 66.68
260 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 201 до 300 мм 78.88
261 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 301 до 400 мм 91.34
262 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 401 до 500 мм 103.52
263 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 501 до 600 мм 115.98
264 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 601 до 700 мм 128.18
265 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 701 до 800 мм 142.97
266 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 801 до 900 мм 160.34
267 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр від 901 до 1000 мм 180.08
268 Фарбування раніш пофарбованих засувок на 1 засувку, норм.умови, діаметр до 100 мм 54.23
269 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 101 до 200 мм 98.59
270 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 201 до 300 мм 147.9
271 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 301 до 400 мм 182.41
272 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 401 до 500 мм 216.92
273 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 501 до 600 мм 251.42
274 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 601 до 700 мм 285.94
275 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 701 до 800 мм 327.96
276 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 801 до 900 мм 374.68
277 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу від 901 до 1000 мм 423.97
278 Фарбування раніш пофарбованих лінзових компенсаторів, діаметр газопроводу до 100 мм 78.88
279 Обстеження ввідного газопроводу 72.30

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Виготовлення заглушки для регулятора тиску типу РДГС 202.45
2 Встановлення  регулятора тиску РДГС-10, РДГД -20 255.48
3 Демонтаж регулятора тиску 127.73
4 Заміна будинкового регулятора тиску 249.95
5 Опломбування регулятора тиску 35.16
6 Перевірка регуляторів тиску РДГС-10, РДГК-10 150.72
7 Пуск регулятора 95.8
8 Ремонт будинкового регулятора тиску 1048.44
9 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною гайки низького  тиску 174.77

10 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною гайки середнього тиску 150.53
11 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною заглушки 203.26
12 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною клапана і фільтру середнього тиску 391
13 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною клапану 446.26
14 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною мембрани низького тиску 289.52
15 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною мембрани середнього тиску 296.28
16 Ремонт регулятора тиску РДГС-10 із заміною напрямної і пружини скидного клапану 311.8
17 Чищення та мийка  вузлів РДГС 51.08

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Вартість 1 години простою водія 90.00
2 Вельми посилена антикорозійна ізоляція  одного стика до 100 мм 187.08
3 Вельми посилена антикорозійна ізоляція  одного стика до 200 мм 198.07
4 Вельми посилена антикорозійна ізоляція  одного стика до 300 мм 234.75
5 Вельми посилена антикорозійна ізоляція  одного стика до 400 мм 275.1
6 Виготовлення  проектної документації на газопровід -ввід (210м) на житловий будинок 5834.06
7 в багатоповерхових житлових будинках 1297.67
8 обліку газу в раніше газифікованих будин(кв.) 1485.71
9 Виготовлення контуру заземлення 394.64

10 газопостачання 414.92
11 Виготовлення кронштейна за допомогою електрозварки 49.67
12 Виготовлення опори під газопровід 548.69
13 Виготовлення проектної документації на заміну котла на однотипний котел без зміни потужності 599.21
14 Виготовлення проекту на заземлення газопроводу, споруд при газифікації будинку 340.46
15 будинку 661.36
16 приладів, приладів обліку газу (нова газиф.) 1693.18
17 стояка в раніше газифікованих будинках(кварт) 1484.11
18 Виготовлення та узгодження проектної документації на газопостачання (надземний газопровід  до 10 м) 2126.83
19 Виготовлення та узгодження проектної документації на газопостачання (надземний газопровід  до 25 м) 2167.81

ТАРИФ
на обслуговування та ремонт регуляторів тиску

ТАРИФ
на окремі послуги (роботи), що пов'язані з приєднанням та поточною діяльністю оперетора газорозподільної системи



20 Виготовлення та узгодження проектної документації на газопостачання (підземний газопровід  до 10 м) 2192.19
21 Виготовлення та узгодження проектної документації на газопостачання (підземний газопровід  до 100м) 2591.58
22 Виготовлення та узгодження проектної документації на газопостачання (підземний газопровід  до 25 м) 2413.17
23 м) 3015.6
24 м) 4680.37
25 м) 3269.27
26 Виготовлення та узгодження проекту на винос газопроводу із зони забудови 1585.63
27 приладів, приладу обліку газу (нова газифік) 2122.02
28 приладів, приладів обліку газу (нова газиф) 2108.9
29 приладу обліку газу в раніше газифік.буд.(кварт.) 1538.22
30 будинках (квартирах) 1318.83
31 Виготовлення та узгодження проекту на встановлення приладу обліку газу в раніше газифікованих будинках 590.36
32 (квартирах) 1214.1
33 10м) 2126.83
34 25м) 2167.81
35 10м) 2192.19
36 25м) 2413.17
37 100м) 2591.58
38 Виготовлення футляра за домогою електрозварки 122.56
39 Видача замовнику технічної документації 35.99
40 Виїзд спеціаліста (в межах міста) 220.45
41 Виїзд спеціаліста (за межами міста) 317.42
42 Використання екскаватора  Caterpillar 302.4/D  №17425 ВТ 365.47
43 Використання екскаватора Борекс Т 52-51 ХО 400
44 Використання екскаватора ЄО 2621В № 70-23 ХП 333.53
45 Використання екскаватора ЄО 2621В-3 №90-45 ХВ 409.74
46 Використання екскаватора ЮМ3 6 АКП №14545 ВТ 333.53
47 Використання роторного екскаватора  ЭЦУ 150   № 12438 ВТ 509.22
48 Випробування 1 м газопроводу до  200 мм 69.93
49 Випробування 1 м газопроводу до 100 мм 62.94
50 Випробування 1 м газопроводу до 300 мм 83.92
51 Відключення газопостачання  з приставної драбини без  заглушки 157.25
52 Відключення газопостачання (на 1 ввід) з установкою заглушки 135.1
53 Відключення газопостачання з приставної драбини з заглушкою 254.39
54 Відключення газопостачання на 1 ввід без заглушки 83.44
55 Відключення поб.газ.плит і прот.водонагрівачів від газопостачаня без установки заглуш на наступ.прил 33.48
56 Відключення побут.газ плит і водонагрівачів від газопостачання з установкою заглушки на наст.прилад 50.02
57 Відключення побутових газових плит і водонагрівачів від газопостачання з установкою заглушки 73.63
58 Відключення побутових газових плит і проточних водонагрівачів від газопостачаня без установки заглуш 49.08
59 Внесення змін до проекту на заміну приладу обліку газу 482.4
60 Внесення змін до технічних умов 326.2
61 (ДВК) 788.47
62 (ДВК) 825.7
63 Внесення змін та узгодження проекту на перенос приладу обліку газу 484.01
64 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий без відключення споживачів діам 101-150 мм 1140.24
65 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий без відключення споживачів діам 151-200 мм 1200.26
66 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий без відключення споживачів діам 201-300 мм 1290.28
67 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий без відключення споживачів діам 51-100 мм 1050.22
68 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий без відключення споживачів діам. до 50 мм 930.19
69 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий з відключенням споживачів діам. 101-150 мм 1440.31
70 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий з відключенням споживачів діам. 201-300 мм 1650.35
71 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий з відключенням споживачів діам. 51-100 мм 1350.29
72 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий з відключенням споживачів діам.151-200 мм 1530.33
73 Врізка поліетіленового газопроводу в поліетіленовий з відключенням споживачів діам.до 50 мм 1200.26
74 Врізка поліетіленового газопроводу сідлом з фрезою (без виконання зварювальних робіт) 113.72
75 Врізка поліетіленового газопроводу сідлом з фрезою (з виконанням зварювальних робіт) 682
76 Врізка штуцером в трубопровід до 50 мм 244.34
77 Встановлення конвектору 533.92
78 Гнуття труб вручну діам. до 35 мм за одиницю 115.07
79 Гнуття труб вручну діам. до 45 мм за одиницю 167.67
80 Закладення кінців футляру діам.футляра 300 мм (діам. труби 100 мм) 558.89
81 Закладення кінців футляру діам.футляра 400 мм (діам. труби 200 мм) 756.15
82 Засипка грунту траншеї вручну 1 м куб 266.7
83 Збірка зовнішнього газопроводу  на бровці траншеї діам.150 за 1 м 10.41
84 Збірка зовнішнього газопроводу  на бровці траншеї діам.200 за 1 м 13.87
85 Збірка зовнішнього газопроводу  на бровці траншеї діам.250 за 1 м 17.34
86 Збірка зовнішнього газопроводу на бровці траншеї діам.100 за 1 м 6.93
87 Зварювання стиків діам. 25 46.54
88 Зварювання стиків діам. 40 57.27
89 Зварювання стиків діам.100 136.03
90 Зварювання стиків діам.120 164.66
91 Зварювання стиків діам.133 193.3
92 Зварювання стиків діам.15,20 32.22
93 Зварювання стиків діам.150 221.94
94 Зварювання стиків діам.32 50.12
95 Зварювання стиків діам.50 64.43
96 Зварювання стиків діам.57 75.17
97 Зварювання стиків діам.76 100.23
98 Зварювання стиків діам.89 118.13
99 Зварювання стиків поліетиленового газопроводу діам.  225 мм 458.01

100 Зварювання стиків поліетиленового газопроводу діам. 110 мм 352.32



101 Зварювання стиків поліетиленового газопроводу діам. 315 мм 563.71
102 Зварювання стиків поліетиленового газопроводу діам. 400 мм 669.41
103 Зварювання стиків поліетиленового газопроводу діам. 500 мм 810.33
104 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 203 - 219 мм. 266.2
105 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 240 - 250мм. 297.52
106 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 273 - 299 мм. 429.05
107 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 325 - 377 мм. 460.37
108 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 402 - 426 мм. 491.69
109 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 450 - 500 мм. 566.84
110 Зварювання стиків стального газопроводу діам. 530 - 560 мм. 604.43
111 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 1кг/см на кожний наступний км д.101-150 182.59
112 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 1кг/см на кожний наступний км д.151-200 213.03
113 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 1кг/см на кожний наступний км д.251-300 275.15
114 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 1кг/см на кожний наступний км д.81-100 150.9
115 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 1кг/см на кожний наступний км д.до 80 м 128.06
116 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см довжиною до 1 км діам. 81-100 мм 567.45
117 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см довжиною до 1 км діам. до 80  мм 510.38
118 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см довжиною до 1 км діам.101-150 мм 646.69
119 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см довжиною до 1 км діам.151-200 мм 722.77
120 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см довжиною до 1 км діам.201-250 мм 802.02
121 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см довжиною до 1 км діам.251-300 мм 878.11
122 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см на кождний наступний км д.81-100 226.97
123 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см на кожний наступний км д.101-150 258.68
124 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см на кожний наступний км д.151-200 289.1
125 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см на кожний наступний км д.201-250 320.81
126 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см на кожний наступний км д.251-300 351.24
127 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер. тиску 3кг/см на кожний наступний км д.80 204.15
128 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді  сер.тиску 1кг/см на кожний наступний км д.201-250 244.73
129 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді низ. тиску газу  на кожний наступний км д. 81-100 мм 112.85
130 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді низ. тиску газу  на кожний наступний км д.101-150 мм 144.56
131 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді низ. тиску газу  на кожний наступний км д.151-200 мм 174.99
132 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді низ. тиску газу  на кожний наступний км д.201-250 мм 206.69
133 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді низ. тиску газу  на кожний наступний км діам.251-300 237.12
134 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді низького тиску на кожний наступний км діам.до 80 мм 90.04
135 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см довжиною до 1км діам. 201-250 мм 706.92
136 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см довжиною до 1км діам. до 80 мм 415.27
137 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см довжиною до 1км діам.101-150 мм 551.58
138 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см довжиною до 1км діам.151-200 мм 627.66
139 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см довжиною до 1км діам.251-300  мм 783
140 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см довжиною до 1км діам.81-100 мм 472.34
141 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см на кожний наступний  251-300  мм 313.21
142 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см на кожний наступний д 201-250 мм 282.77
143 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см на кожний наступний км д.101-150 220.63
144 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см на кожний наступний км д.151-200 251.07
145 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см на кожний наступний км д.80 мм 166.11
146 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску  2кг/см на кожний наступний км д.81-100 188.93
147 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску 1 кг/см довж. до 1 км   діам. 101-150 мм 456.48
148 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску 1 кг/см довж. до 1 км  діам. 151-200  мм 532.58
149 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску 1 кг/см довж. до 1 км  діам.201-250 мм 611.82
150 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску 1 кг/см довж. до 1 км  діам.251-300 мм 687.9
151 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску 1 кг/см довж. до 1 км  діам.до 80 мм 320.17
152 Зниження і відновлення тиску газу в газ-ді сер. тиску 1 кг/см довжиною до1 км діам. 81-100 мм 377.23
153 Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі  низ. довжиною до 1 км діам. 151-200 мм 437.47
154 Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі  низ. тиску довжиною до 1 км  діам. 101-150 мм 361.39
155 Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі  низ. тиску довжиною до 1 км діам.  251-300 мм 592.79
156 Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі  низ. тиску довжиною до 1 км діам. 201-250 мм 516.71
157 Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі  низ. тиску довжиною до 1 км діам. 81-100 мм 282.14
158 Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі  низького тиску довжиною до 1 км діам. до 80 мм 225.08
159 Ізолювання газопроводу в місцях  врізу помлімерними стрічками типу термоізол на 1 кв.м. 1149.7
160 Комплектування та піднос матеріалів  до 10 кг 3.57
161 Контрольне опресування до 100 м 476.37
162 Контрольне опресування на кожні наступні 100 м 152.44
163 Копання грунту вручну 1 м куб 357.42
164 Кріплення кронштейнів дюбель-цвяхами вручну за од. 37.31
165 Ксерокопія листа формата А-3 8.04
166 Ксерокопія листа формата А-4 7.23
167 Монтаж автоматичних пристроїв (АПОК) 4467.49
168 Обмірювання житлового будинку (при відсутності плану будинку) 147.32
169 Обріз діючого газопроводу, діаметр газопроводу  до 20 мм 74.16
170 Опломбування газових приладів та приладів обліку  газу 47.15
171 Первинний пуск газу на комбінований регулятор тиску 540.32
172 організації 60.4
173 газопостачання 774.98
174 Підготовка, оформлення та видача технічних умов приєднання до газорозподільної системи 1454.95
175 Пневматичне випробування поліетиленових трубопроводів  D300 за 1 м 78.9
176 Пневматичне випробування поліетиленових трубопроводів D100 за 1 м 59.18
177 Пневматичне випробування поліетиленових трубопроводів D200 за 1 м 65.75
178 Приєднання (вріз) і пуск газу в газопроводи-вводи діам. до 100 мм 1867.17
179 Приєднання (вріз) і пуск газу в газопроводи-вводи діам. до 50 мм 1686.47
180 Приєднання (вріз) і пуск газу в газопроводи-вводи діам.до 20 мм 830.53
181 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка 101-200 мм 2566.01



182 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка 201-300 мм 2823.41
183 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка 301-400 мм 3102.88
184 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка 401-500 мм 3725.34
185 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка 501-600 мм 4468.47
186 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка 601-700 мм 5364.02
187 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д без козирка до 100 мм 2331.01
188 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками 101-200 3325.19
189 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками 201-300 мм 3658.49
190 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками 301-400 мм 4023.87
191 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками 401-500 мм 4827.16
192 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками 501-600 мм 5792.59
193 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками 601-700 мм 6954.91
194 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з двома козирками до 100 мм 3023.32
195 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 100 мм 2159.52
196 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 101-200  мм 2375.46
197 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 201-300  мм 2613.81
198 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 301-400  мм 2874.23
199 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 401-500  мм 3448.87
200 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 501-600  мм 4138.19
201 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д з козирком до 601-700  мм 4966.9
202 Приєднання (вріз) і пуск у збудов.газ-д при встановленні свічі додатково 76.23
203 Приєднання збудованого газопровода до діючого без зниженення тиску газу(холод.врізання) діам.100 мм 6033.95
204 Приєднання збудованого газопровода до діючого без зниженення тиску газу(холод.врізання) діам.150 мм 6351.53
205 Приєднання збудованого газопровода до діючого без зниженення тиску газу(холод.врізання) діам.200 мм 6669.1
206 Приєднання збудованого газопровода до діючого без зниженення тиску газу(холод.врізання) діам.300 мм 7304.25
207 Приєднання збудованого газопровода до діючого без зниженення тиску газу(холод.врізання) діам.50 мм 5716.37
208 Приймання заяви 70.15
209 Пробиття отвору (вручну) в бутовій стіні завтовшки 180мм д.50мм для встановлення футляру 373.07
210 Пробиття отвору в перестінках з ракушняку завтовшки 200-290мм д.50мм для встановлення футляру 97.03
211 Пробиття отвору в стінах з бетону д.180мм для встановлення газового устаткування 787.99
212 Пробиття отвору в стінах з ракушняку д.450мм д.200мм для встановлення газового устаткування 463.22
213 Пробиття отвору в стінах з ракушняку завтовшки 380-430мм д.40-50мм для встановлення футляру 107.44
214 Пробиття отвору в стінах з ракушняку завтовшки 500-560мм д.50мм для встановлення футляру 180.21
215 Пробиття отвору в стінах із бутового каменю д.180-280мм для встановлення газового устаткування 1055.75
216 Пробиття отвору в цегляних перестінках завтовшки 150мм д.50мм для встановлення футляру 117.82
217 Пробиття отвору в цегляних стінах д.180мм для встановлення газового устаткування 803.3
218 Пробиття отвору в цегляних стінах завтовшки 510мм д.50мм для встановлення футляру 273.79
219 Пробиття отвору в цегляних стінах товщиною 380мм д.50мм для встановлення футляру 187.15
220 Проведення контролю за якістю викон. буд-монт.роб.систем газоп. (підземний газопровід) на 1 п.м. 9.65
221 Проведення контролю за якістю викон. буд-монт.роб.систем газопостач.(надзем.газ-від) на 1 п.м 8.71
222 Проведення контролю за якістю викон.буд-монт.роб.з реконструкції (ввідний та внутрішньобуд.з устатк) 400.94
223 Проведення контролю за якістю викон.буд-монт.робіт  (додаткове встановлення газового приладу ) 567.66
224 Проведення контролю за якістю викон.буд-монт.робіт(ввідний та внутрішньобуд.з устаткуванням) 603.63
225 Проведення контролю за якістю виконання  буд.-монтаж.робіт(встановлення побутового лічильника газу) 133.56
226 Проведення контролю за якістю виконання  будівельно-монтажних робіт(встановлення РДГС) 81.84
227 Продування газопроводу від газу 202.05
228 Прокладка газопроводу діам. до 25 мм за 1 м 82.18
229 Прокладка газопроводу діам.до 100 мм за 1 м 118.36
230 Прокладка газопроводу діам.до 40 мм за 1 м 95.34
231 Прокладка газопроводу діам.до 50 мм за 1 м 105.19
232 Прокладка газопроводу діам.до 70 мм за 1 м 111.77
233 Пуск газу  в окрему квартиру на кожний наступний прилад 57.07
234 Пуск газу в газове обладнання  житлового будинку  - 11-15 приладів на 1 стояку 837.2
235 Пуск газу в газове обладнання  житлового будинку - 6-10 приладів на 1 стояку 590.97
236 Пуск газу в газове обладнання житлового будинку  більше 15 приладів на 1 стояку 1083.43
237 Пуск газу в газове обладнання житлового будинку до 5 приладів 344.73
238 Пуск газу в газопровід комунально-побутового об'єкту  на кожний наступний прилад 65.83
239 Пуск газу в газопровід комунально-побутового об'єкту на 1 газовий прилад 260.06
240 Пуск газу в окрему квартиру на 1 газовий прилад 218.88
241 Різка милиць за од. 10.57
242 Різка труб вручну діам. 12-18 мм (товщина стінки 4 мм) за одиницю 9.64
243 Різка труб вручну діам. 20-36 мм (товщина стінки 8 мм) за одиницю 12.85
244 Розмітка місць прокладки на 1 м 5.16
245 Розмітка місць установки кріплень, установка кріплень на 1 прилад 48.53
246 Розпломбування газових приладів та приладів обліку газу 49.24
247 Розрахунок гідравлічної схеми 425.63
248 Складання локального кошторису на будівельно-монтажні роботи (від 16 до 25 розрахункових позицій) 1017.13
249 Складання локального кошторису на будівельно-монтажні роботи (від 26 до 50 розрахункових позицій) 2034.25
250 Складання локального кошторису на будівельно-монтажні роботи (до 15 розрахункових позицій) 610.28
251 Складання локального кошторису на будівельно-монтажні роботи (на 1 розрахункову позицію додатково) 40.74
252 Транспортні витрати на 1 км 9.91
253 Узгодження проекту на внутрішне газопостачання 166.67
254 Узгодження проекту на внутрішне газопостачання(при реконструкції,технічному переоснащенні,додатковом 167.21
255 Узгодження проекту на зовнішне газопостачання 287.5
256 Узгодження проекту не пов'язаного з газифікацією 326.34
257 Укладання газопровода з  поліетиленових труб  діам.315 мм на 1 м 18.34
258 Укладання газопровода з  поліетиленових труб діам. 110 мм на 1 м 3.67
259 Укладання газопровода з  поліетиленових труб діам. 225 мм на 1 м 7.34
260 Укладання договору на виконання платних послуг 49.39
261 Укладання труб в траншею діам 100 мм за 1 м 27.16
262 Укладання труб в траншею діам 150  мм за 1 м 33.95



263 Укладання труб в траншею діам 200  мм за 1 м 37.34
264 Укладання труб в траншею діам 250  мм за 1 м 40.73
265 Укладання труб в футляр на 1 м ПЕ труби діам. 200 мм 166.39
266 Укладання труб у футляр на 1 м ПЕ труби діам. 100 мм 149.06
267 Установка газового крану діам. 15-32 мм 31.2
268 Установка газопальникових пристроїв на 1 пристрій до 10 м3 / ч 2641.64
269 Установка газопальникових пристроїв на 1 пристрій до 5 м3/ч 1981.23
270 Установка газопальникових пристроїв на 1 пристрій до 8 м3/ч 2330.87
271 Установка засувки (чавун)  діам. 50 мм 257.69
272 Установка засувки (чавун)  діам. до 100 мм 401.58
273 Установка засувки (чавун) діам. до 150 мм 535.45
274 Установка лічильника на  готові кріплення і остаточне закріплення лічильника 221.96
275 Установка поліетиленових фассових частин під зварювання  діам. 150 мм 205.41
276 Установка поліетиленових фассових частин під зварювання  діам. 200 мм 284.64
277 Установка поліетиленових фассових частин під зварювання діам. 100 мм 124.71
278 Установка поліетиленових фассових частин під зварювання діам. 250 мм 352.14
279 Установка поліетиленових фассових частин фланцевих   діам. 100 мм 93.91
280 Установка поліетиленових фассових частин фланцевих  діам. 150 мм 123.24
281 Установка поліетиленових фассових частин фланцевих  діам. 200 мм 155.53
282 Установка поліетиленових фассових частин фланцевих діам. 250 мм 196.61
283 Установка РД НА 1 прибор діам.100 мм 1455.88
284 Установка РД на 1 прибор діам.150 мм 2183.81
285 Установка РД на 1 прибор діам.200 мм 3119.73
286 Установка РД НА 1 прибор діам.80 мм 970.59
287 Установка стійки під газопровід (без бетонування) 494
288 Установка стійки під газопровід (з бетонуванням) 887.27
289 Установка трійника під зварювання полієтилену діам. 100 мм 128.88
290 Установка трійника під зварювання полієтилену діам. 150 мм 223.55
291 Установка трійника під зварювання полієтилену діам. 200 мм 289.31
292 Установка трійника під зварювання полієтилену діам. 250 мм 368.22
293 Установка футляра діам.40-50 мм для газопроводу 71.5
294 Фарбування раніш пофарбованих надземних газопроводів, незручні умови, два шари фарбування 171.72
295 Фарбування раніш пофарбованих надземних газопроводів, незручні умови, один шар фарбування 117.5
296 Фарбування раніш пофарбованих надземних газопроводів, нормальні умови, два шари фарбуваня 76.82
297 Фарбування раніш пофарбованих надземних газопроводів, нормальні умови, один шар фарбуваня 52.09
298 Холодне врізання (низький, середній тиск) 853.59

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Відключення ємкісного водонагрівача  АГВ, АОГВ , та конвектору 59.7
2 Відключення калорифера газового  без автоматики,який експлуатується до 20 років 29.83
3 Відключення калорифера газового з автоматикою,який експлуатується до 20 років 38.96
4 Відключення котла варильного, який експлуатується до 20 років 37.67
5 Відключення котла КС з автоматикою, який експлуатується до 20 років 59.7
6 Відключення лабораторного пальника  на кожний наступний пальник 15.1
7 Відключення лабораторного пальника, який експлуатується до 20 років 26.77
8 Відключення опалювального котла ВНИИСТО-М4 без автоматичного пристр, який експлуатується до 20 років 50.9
9 Відключення опалювального котла ВНИИСТО-М4 з автоматичним пристроєм, який експлуатується до 20 років 59.7

10 Відключення опалювальної печі без автоматичного пристрою, яка експлуатується до 20 років 26.7
11 Відключення опалювальної печі з автоматичним пристроєм, яка експлуатується до 20 років 35.82
12 Відключення пальника інфрачервоного випромінювання на кожний наступний пальник 12.85
13 Відключення пальника інфрачервоного випромінювання, який експлуатується до 20 років 26.77
14 Відключення плити рестораної  без автоматики, яка експлуатується до 20 років 27.02
15 Відключення плити рестораної  з автоматикою, яка експлуатується до 20 років 39.52
16 Відключення спецпальників , які експлуатуються до 20 років 32.12
17 Відключення теплогенератора , який експлуатується до 20 років 38.96
18 Включення ємкісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ та конвектору 119.39
19 Включення калорифера газового  без автоматики,який есплуатується  до 20 років 56.87
20 Включення калорифера газового  з автоматикою,який есплуатується  до 20 років 86.7
21 Включення котла варильного ,який есплуатується  до 20 років 135.2
22 Включення котла типу ВНИИСТО без автоматики ,який есплуатується  до 20 років 59.7
23 Включення котла типу ВНИИСТО з автоматикою,який есплуатується  до 20 років 119.39
24 Включення котла типу КС  з автоматикою ,який есплуатується  до 20 років 119.39
25 Включення лабораторного пальника  на кожний наступний пальник 19.39
26 Включення лабораторного пальника ,який есплуатується  до 20 років 32.12
27 Включення опалювальної печі  без автоматичного пристрою ,яка есплуатується  до 20 років 53.72
28 Включення опалювальної печі  з автоматичним пристроєм ,яка експлуатується до 20 років 74.77
29 Включення опалювальної печі  з автоматичним пристроєм на кожний наступний прилад 50.9
30 Включення опалювальної печі без автоматичного пристрою на кожний наступний прилад 36.54
31 Включення пальника інфрачервого випромінювання ,який есплуатується  до 20 років 56.36
32 Включення пальника інфрачервоного випромінюванн  на кожний наступний пальник 32.23
33 Включення плити  ресторанної без автоматики з 1 пальником ,яка есплуатується  до 20 років 104.63
34 Включення плити  ресторанної з автоматикою з 1 пальником ,яка есплуатується  до 20 років 135.2
35 Включення плити рестораної без автоматичного пристрою на кожний наступний пальник 33.52
36 Включення плити рестораної з автоматичним пристроєм на кожний наступний пальник 44.93
37 Включення спецпальників ,які есплуатуються  до 20 років 83.14
38 Включення теплогенератора ,який есплуатується  до 20 років 89.53
39 чол 17.66
40 Перевірка щільності внутрішньобуд.г-ду ком-поб.об'єкта у разі наявності колекторів  до 5 приладів 161.17

ТАРИФ
на планово - технічне обслуговування газового обладнання житлових будинків та комунально-побутових об'єктів



41 Перевірка щільності внутрішньобуд.г-ду ком-поб.об'єкта у разі наявності колекторів 11-19 приладів 224
42 Перевірка щільності внутрішньобуд.г-ду ком-поб.об'єкта у разі наявності колекторів 20 і більше прил. 259.82
43 Перевірка щільності внутрішньобуд.г-ду ком-поб.об'єкта у разі наявності колекторів 6-10 приладів 188.2
44 Перевірка щільності внутрішньобудин. г-ду комун.-побутового об"єкту приладів 20 і більше на 1 стояку 173.11
45 Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового  об"єкту  11-19 приладів 149.23
46 Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового  об"єкту  6-10  приладів 125.36
47 Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового  об"єкту до 5 приладів 107.45
48 План.-техн. обслуг. калорифер газовий без автоматики,який експлуатується до 20 років 89.53
49 План.-техн. обслуг. калорифер газовий з автоматикою,який екплуатується до 20 років 128.5
50 План.-техн. обслуг. кип'ятильник, який експлуатується   до 20 років 93.83
51 План.-техн. обслуг. котел варильний,який експлуатується до 20 років 219.74
52 План.-техн. обслуг. котлу КС з автоматикою  АПОК-1,який експлуатується  до 20 років 298.46
53 План.-техн. обслуг. лабораторний пальник, який експлуатується  до 20 років 67.08
54 План.-техн. обслуг. на кожний наступний лабораторний пальник, який експлуатується до 20 років 23.68
55 План.-техн. обслуг. на кожний наступний пальник інфрачервоного випромінювання,експлуат. до 20 років 45.08
56 План.-техн. обслуг. опалювальна піч без автомат.пристрою, експл.до 20 р,. на кожний наступний прилад 65.02
57 План.-техн. обслуг. опалювальна піч без автоматичного  пристрою,експлуат. до 20 років 95.51
58 План.-техн. обслуг. опалювальна піч з автомат.пристроєм,експ.до 20 років, на кожний наступний прилад 85.43
59 План.-техн. обслуг. опалювальна піч з автоматичним  пристроєм, експлуат. до 20 років 125.36
60 План.-техн. обслуг. опалювальний котел ВНИИСТО без автоматичного пристрою,експл. до 20 років 214.91
61 План.-техн. обслуг. опалювальний котел ВНИИСТОз автоматичним пристроєм,експлуат.до 20 років 268.62
62 План.-техн. обслуг. пальник інфрачервоного випромінювання.експлуат, до 20 років 83.14
63 План.-техн. обслуг. плита ресторанна без автоматики з одним пальником,експлуат. до 20 років 161.17
64 План.-техн. обслуг. плита ресторанна без автоматики на кожний наступн. пальник,експлуат. до 20 років 45.62
65 План.-техн. обслуг. плита ресторанна з автоматикою  на кожний наступний пальник,експл. до 20 років 60.74
66 План.-техн. обслуг. плита ресторанна з автоматикою з одним пальником,експлуат. до 20 років 230.54
67 План.-техн. обслуг. побутової газової плити п'ятиконф.підвищен.класу з автом. на кожн.наступ.прилад 123.41
68 План.-техн. обслуг. побутової газової плити п'ятиконф.підвищеного класу з автомат,експл. до 20 років 181.67
69 План.-техн. обслуг. побутової газової плити п'ятиконфорочна  на кожн.наступ.прилад,експл. до 20 р. 102.89
70 План.-техн. обслуг. побутової газової плити п'ятиконфорочна,експлуат. до 20 років 151.5
71 План.-техн. обслуг. теплогенератора,який експлуатується  до 20 років 134.46
72 Планово-технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової системи 45.77
73 ПТО побутового газового котла, 2-х конт.котла сроком експлуатаціїї від 10 до 20 років за договорами 90.8
74 ПТО побутового газового котла, 2-х конт.котла сроком експлуатаціїї від 5 до 10 років за договорами 83.88
75 ПТО побутового газового котла, 2-х конт.котла сроком експлуатаціїї до 5 років за договорами 76.03
76 ПТО побутового газового котла, 2-х конт.котла сроком експлуатаціїї понад 20 років за договорами 136.98
77 ПТО побутової газ.плити (2-х комфорочна) за договорами 132.24
78 ПТО побутової газ.плити (2-х комфорочна) на кожний наступний за договорами 64.86
79 ПТО побутової газ.плити (3-х комфорочна) за договорами 135.76
80 ПТО побутової газ.плити (3-х комфорочна) на кожний наступний за договорами 69.13
81 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї від 10 до 20 років за договорами 84.48
82 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї від 10 до 20 років на кожний наступний 30.92
83 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї від 5 до 10 років за договорами 82.46
84 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї від 5 до 10 років на кожну наступну 29.41
85 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї до 5 років за договорами 81.71
86 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї до 5 років на кожну наступну за дог. 28.66
87 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї понад 20 років за договорами 136
88 ПТО побутової газ.плити (4-х комфорочна) сроком експлуатаціїї понад 20 років на кожний наступний 72.14
89 ПТО проточного водонагрівача сроком експлуатаціїї від 10 до 20 років за договорами 60.65
90 ПТО проточного водонагрівача сроком експлуатаціїї від 5 до 10 років за договорами 54.36
91 ПТО проточного водонагрівача сроком експлуатаціїї до 5 років за договорами 47.76
92 ПТО проточного водонагрівача сроком експлуатаціїї понад 20 років за договорами 109.97
93 Технічне обслуговування конвектора 141.38

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Контрольний огляд вузла обліку газу 21.67
2 Пакування засобів вимірювальної техніки та/або пломби з опломбуванням 52.11
3 Повірка побутового лічильника газу ЕГЛ G-1,6 і ЕГЛ G-2,5 398.68
4 Повірка побутового лічильника газу мембранного типу, типорозмір G-1.6 700.45
5 Повірка побутового лічильника газу мембранного типу, типорозмір G-2.5 575.64
6 Повірка побутового лічильника газу мембранного типу, типорозмір G-4 531.35
7 Повірка побутового лічильника газу мембранного типу, типорозмір G-6 494.63
8 Повірка побутового лічильника газу РЛ G-10 207.23
9 Повірка побутового лічильника газу РЛ G-2,5 140.95

10 Повірка побутового лічильника газу РЛ G-4 146.21
11 Повірка побутового лічильника газу РЛ G-6 169.79
12 Проведення експертизи ЗВТ та/або пломб 1086.19
13 Ремонт побутового лічильника газу Premagas 207.12
14 Ремонт побутового лічильника газу РЛ G-10 618.47
15 Складання дефектного акту (при заявочній повірці і ремонту лічильників ) 70.03
16 Чистка побутового лічильника газу "Premagaz" 55.06

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Визначення несправності терморегулятора конвектора типа "Беатта" 320.47

ТАРИФ
на повірку і ремонт лічильників газу в умовах лабораторії за заявами

ТАРИФ
на технічне обслуговування газового обладнання житлових будинків та комунально - побутових об'єктів за заявками



2 Виклик спеціаліста з метою визначення обсягу робіт в системі газопостачання, що не відносяться до реконструкції або приєднання 239.98

3 Виявлення несправності АОГВ (котла) 132.9
4 Виявлення несправності газової плити 65.34
5 Виявлення несправності проточного водонагрівача 102.42
6 Відєднання  ємкісного водонагрівача (АГВ,АОГВ)  зі зварюванням на 1 водонагрівач 1035.05
7 Відєднання  ємкісного водонагрівача (АГВ,АОГВ) на 1 водонагрівач 480.7
8 Від'єднання побутової газової плити 107.1
9 Від'єднання побутової газової плити з виконанням зварювальних робіт 257.15

10 Відпалювання з'єднувальної муфти (гайки) проточного водонагрівача (на 1 муфту) 83.57
11 Встановлення або заміна лічильника  зі зварочними роботами  в новий газопровід 677.99
12 Встановлення або заміна лічильника без зварювальних  робіт в існуючий газопровід 1343.11
13 Встановлення або заміна лічильника без зварювальних  робіт в новий газопровід 537.24
14 Встановлення або заміна лічильника зі зварочними роботами в існуючий газопровід 1437.83
15 Встановлення заглушки  в колекторі газової плити 174.16
16 Встановлення заглушки  в колекторі газової плити приладів півдвищеного класу з автоматикою 194.16
17 Додатково контрольне опресування колекторів (лежаків) в розводці газопроводу 158
18 Закріплення проточного водонагрівача (на 1 водонагрівач) 179.08
19 Заміна автоматики АПОК-1 опалювального котла (на 1 блок) 1343.11
20 Заміна балансира дверцят духов. шафи газ. плити при знятті та установки двер.дух.шафи(на 1 балансир) 254.48
21 Заміна балансира дверцят духової шафи газової плити (на 1 балансир) 200.93
22 Заміна біметалічної пластинки проточного водонагр.з регулюванням роботи запальника(на 1 пластину) 213.32
23 Заміна біметалічної пластинки проточного водонагрівача (на 1 пластинку) 194.16
24 Заміна блока автоматики емнісного водонагрівача(АОГВ) на 1 блок автоматики 397.12
25 Заміна блока інжекційних пальників до плити "Нарпит" (на 1 блок пальників) 207.66
26 Заміна блок-крана проточного водонагрівача (на 1 блок-кран) 331.45
27 Заміна верхнього пальника газової плити 72.43
28 Заміна верхньої мембрани клапана-відсікача автоматики АПОК (на 1 мембрану) 149.23
29 Заміна витяжних труб 80.33
30 Заміна витяжних труб приладів підвищенного класу з автоматикою 89.53
31 Заміна витяжної труби проточного водонагрівача (на 1 витяжну трубу) 149.23
32 Заміна водяної частини блок-крана проточного водонагрівача(на 1 блок-кран) 268.62
33 Заміна газового крана (на 1 кран) діам. 15 мм 178.49
34 Заміна газового крана (на 1 кран) діам. 25 мм 186.85
35 Заміна газового крана (на 1 кран) діам. 40 мм 277.44
36 Заміна газового крана (на 1 кран) діам. 50 мм 300.08
37 Заміна газового пічного пальника (на 1 пальник) 411.9
38 Заміна газової частини блок-крана проточного водонагрівача (на 1 блок-кран) 146.4
39 Заміна газопальникового пристрою автоматики АПОК-1 (на 1 газопальниковий пристрій) 268.62
40 Заміна датчика полум'я автоматики АПОК-1 (на 1 датчик) 149.23
41 Заміна датчика тяги ємнісного водонагрівача(на 1 датчик) 98.66
42 Заміна дверцят духової шафи газової плити (на 1 дверцята) 219.53
43 Заміна дверцят сушильної шафи газової плити (на 1 дверцята) 80.33
44 Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу (при відключені газу в 3 квартирах) діам.15 116.26
45 Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу (при відключені газу в 3 квартирах) діам.32 197.84
46 Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу (при відключені газу в 3 квартирах) діам.40 298.25
47 Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу (при відключені газу в 3 квартирах) діам.50 мм 376.5
48 Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу (при відключені газу в 3 квартирах) кожн.наст.кв. 50.2
49 Заміна ділянки г-ду при  заміні газової плити на плиту іншого типу (на різьбових з'єднаннях) 620.81
50 Заміна ділянки г-ду у разі заміни проточного водонаг. на водонагр. іншого типу(на різьбових з'єднан. 1895.44
51 Заміна дна корпуса газової плити (на 1 дно) 182.05
52 Заміна електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача АГВ (на 1 клапан) 310.4
53 Заміна електромагнітного клапана опалювального котла ВНИИСТО-МЧ (на 1 клапан) 352.2
54 Заміна електромагнітного клапана пічного пальника (на 1 клапан) 304.44
55 Заміна електромагнітноно клапана опалювального котла ВНИИСТО-МЧ з регулюв.автомат.(на 1 клапан) 457.75
56 Заміна електроприводу газової плити типу Брест (на 1 плиту) 296.41
57 Заміна елетромагнітного клапана газової плити типу "Брест" (на 1 плиту) 197.62
58 Заміна запальника ємнісного водонагрівача (АГВ,АОГВ)(на 1 запальник) 179.08
59 Заміна запальника проточного водонагрівача (на 1 запальник) 92.69
60 Заміна зворотного запобіжного клапана ємнісного водонагрівача (на 1 клапан) 247.9
61 Заміна згону внутрішнобудинкового газопроводу 192.76
62 Заміна зовнішнього скла дверцят духової шафи 67.08
63 Заміна зовнішнього скла дверцят духової шафи приладів підвищеного класу з автоматикою 74.77
64 Заміна і наладка автоматики в газових плитах типу "Брест" ( на 1 плиту) 289.84
65 Заміна інварового стержня терморегулятора автоматики АПОК-1 (на 1 стержень) 492.64
66 Заміна клапана-відсікача автоматики АПОК-1 (на 1 клапан) 388.01
67 Заміна крана газової плити (на 1 кран) 208.82
68 Заміна крана газової плити без зняття стола плити (на 1 кран) 176.7
69 Заміна крана пальника для приготування страви (на 1 кран) 553.31
70 Заміна крана пальника ємнісного водонагрівача  АОГВ(на 1 кран) 298.46
71 Заміна крана пальника ємнісного водонагрівача АГВ(на 1 кран) 229.98
72 Заміна крана пальника опалювального котла ВНИИСТО-МЧ (на 1 кран) 286.54
73 Заміна крана пічного пальника (на 1 кран) 280.57
74 Заміна кришки водяної частини блок-крана проточного водонагрівача (на 1 кришку) 298.46
75 Заміна мембрани водяної частини блок-крана проточного водонагрівача(на 1 мембрану) 220.87
76 Заміна мембрани електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача  АОГВ (на 1 мембрану) 453.66
77 Заміна мембрани електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача АГВ (на 1 мембрану) 405.91
78 Заміна мембрани електромагнітного клапана пічного пальника (на 1 мембрану) 194.16
79 Заміна металевих димових труб на проточних газових водонагрівачах (на 1 комплект) 480.7
80 Заміна набивки сальника водяного блоку газового проточного водонагрівача  (на 1 водяний блок) 268.62
81 Заміна напівавтоматичних пристроїв типу УГОП 647.84



82 Заміна нижньої мембрани клапана-відсікача автоматики АПОК-1 (на 1 мембрану) 149.23
83 Заміна пальника духової шафи газової плити 88.49
84 Заміна пальника котла для приготування страви (на 1 пальник) 744.32
85 Заміна пальника проточного водонагрівача (на 1 пальник) 137.29
86 Заміна п'єророзпалювача верхніх пальників газової плити типу Брест (на 1 плиту) 467.68
87 Заміна підвідних труб до верхніх пальників плити типу "Брест" (на 1 плиту) 174.73
88 Заміна підвідних трубок до пальників духов.шафи плити типу Брест (на 1 плиту) 227.42
89 Заміна прокладки трійника сопел пальника проточного водонагрівача (на 1 прокладку трійника сопел) 119.39
90 Заміна прокладок на газопідвідних трубах 53.54
91 Заміна прокладок на газопровідних трубах при обслуговуванні приладів підвищеного класу 59.7
92 Заміна прокладок на підвідних трубах газу і води в проточному водонагрівачі (на  1 прокладку) 149.23
93 Заміна пружини блок-крана проточного водонагрівача (на1 пружину) 179.08
94 Заміна пружини дверцят духової шафи газової плити (на 1 пружину) 168.8
95 Заміна пружини електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача АГВ(на 1 пружину) 185.05
96 Заміна пружини електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача АОГВ(на 1 пружину) 220.87
97 Заміна пружини електромагнітного клапана пічного пальника (на 1 пружину) 158.34
98 Заміна пружини і важелів терморегулятора автоматики АПОК-1 (на 1 пружину) 208.92
99 Заміна рампи газової плити(на 1 рампу) 374.81

100 Заміна ручки проточного водонагрівача 10.7
101 Заміна ручки проточного водонагрівача приладів підвищеного класу з автоматикою 11.94
102 Заміна сальника газової частини блок-крана проточного водонагрівача (на 1 газовий блок) 253.86
103 Заміна сальника регульованого гвинта крана газової плити (на 1 сальник) 93.83
104 Заміна сильфона блока автоматики ємнісного водонагрівача (АОГВ) (на 1 сильфон) 411.9
105 Заміна скла дверцят духової шафи газової плити ( на 1 скло) 112.45
106 Заміна скоби дверцят духової шафи ПГ-4 "Польша" ( на 1 скобу) 160.62
107 Заміна сопла "Вен тури" проточного водонагрівача 115.26
108 Заміна сопла "Вен тури" проточного водонагрівача з автоматикою 128.5
109 Заміна сопла газової плити 69.6
110 Заміна сопла газової плити підвищеного класу з автоматикою 77.6
111 Заміна сопла пальника проточного водонагрівача (на 1 сопло пальник) 179.08
112 Заміна сопла-косинця газової плити 147.38
113 Заміна сопла-косинця газової плити підвищеного класу з автоматикою 164.33
114 Заміна стола газової плити 58.9
115 Заміна стола газової плити "Електа" 88.49
116 Заміна стопорного гвинта 10.7
117 Заміна стопорного гвинта приладів підвищено класу з автоматикою 11.94
118 Заміна теплообмінника проточного водонагрівача (на 1 теплообмінник) 256.68
119 Заміна теплообмінника проточного водонагрівача типу ВВК (на 1 теплообмінник) 436.39
120 Заміна термопари автоматики безпеки пічного пальника (на 1 термопару) 232.81
121 Заміна термопари ємкісного водонагівача зі зняттям та установкою пальника (АГВ,АОГВ)(на 1 термопару) 131.95
122 Заміна термопари ємкісного водонагрівача (АГВ,АОГВ) ( на 1 термопару) 101.48
123 Заміна термопари опалювального котла ВНИИСТО-МЧ (на 1 термопару) 191.03
124 Заміна термопари опалювального котла ВНИИСТО-МЧ з регулюванням автоматики (на 1 термопару) 248.2
125 Заміна терморегулятора або термобалона ємкісного водонагрівача(на 1терморег.або термобалон) тип АОГВ 731.4
126 Заміна терморегулятора або термобалона ємнісного водонагрівача (на 1 терморег.або термобало) тип АГВ 650.66
127 Заміна штока водяної частини блок-крана проточного водонагрівача (на 1 шток) 322.34
128 Змазування  крана газової плити підвищеного класу ( з автоматикою) 15.08
129 Змазування крана газової плити 13.54
130 Змазування крану опуска д.15-20 перед газовими приладами та лічильниками 41.42
131 Змазування пробки блок-крана проточного водонагрівача (на 1 блок-кран) 128.5
132 Зняття крану, відріз.част.оп.і наріз.р.при уст.ліч.г.типу РЛ-4 на різб.з.в кв.багатоповерх.буд.з 1гп 119.7
133 Зняття проточного водонагрівача  з виконанням зварювальних робіт(на 1 водонагрівач) ,т.е.понад 20 р. 578.6
134 Зняття проточного водонагрівача з виконанням зварювальних робіт(на 1 водонагрівач),тер.експ.до 20 р. 360.02
135 Зняття проточного водонагрівача(на 1 водонагрівач),термін експлуатації до 20 років 167.15
136 Зняття проточного водонагрівача(на 1 водонагрівач),термін експлуатації понад 20 років 268.62
137 Зняття тимчасової заглушки діаметром 15 мм на опуску всередині приміщення 12.1
138 Наладка спалювання газу в ресторанних плитах та варильних котлах (на 1 плиту з 2 пальниками) 7314.08
139 Нанесення на маршрутні карти місць перевірок на загазованність будівель та інш, розт.на відст. 50м. 160.62
140 Первиний пуск газу в опал.котел з АПОК-1 (на 1 котел) при одночасному пуску в інші прил.на кожн.наст 36.04
141 Первиний пуск газу в опалювальний котел з АПОК-1 (на 1 котел) 865.56
142 Переведення внутрішньобудинкового газового обладнання з зрідженого газу на природний 90.59
143 Перевірка щільності в сходових клітках  шляхом огляду та обмилювання довжиною до 20 п.м. 252.28
144 Перевірка щільності в сходових клітках шляхом огляду та обмилювання довжиною до 21-50 п.м. 302.74
145 Перевірка щільності в сходових клітках шляхом огляду та обмилювання довжиною до 51-100 п.м. 378.42
146 Перевірка щільності внутрішньобудинкового газ-ду жилого будинку  на 1 квартиру  1-го поверху 101.9
147 Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу житлового будинку на кожну наступну кв. 36.24
148 Перепакування сальника емнісного водонагівача підвищеного класу з автоматикою 62.83
149 Перепакування сальника емнісного водонагрівача 56.36
150 Перепаювання датчика тяги до імпульсної трубки емнісного водонагрівача (на 1 датчик) 185.05
151 Перепаювання контакту електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача (на 1 клапан) 196.99
152 Приєднання до системи ємкісного водонагрівача (АГВ,АОГВ) з виконанням зварювальних робіт 1690.8
153 Приєднання до системи ємкісного водонагрівача (АГВ,АОГВ) на 1 водонагрівач 785.14
154 Притирання газового крана (на 1 кран) , діаметр крана 25 мм 325.72
155 Притирання газового крана (на 1 кран) , діаметр крана 40 мм 354.02
156 Притирання газового крана (на 1 кран) , діаметр крана 50 мм 382.33
157 Притирання газового крана(на 1 кран), діаметр крана 15 мм 297.4
158 Прочистка запальника проточного водонагрівача (на 1 запальник) 89.53
159 Прочистка імпульсних трубок автоматики АПОК (на 1 котел) 89.53
160 Прочистка штуцера водяної частини проточного водонагрівача ( на 1 штуцер) 140.44
161 Прочищення отворів пальника і подовжувача тяги емнісного водонагрівача типу  АОГВ (на 1 пальник) 328.31
162 Прочищення отворів пальника і подовжувача тяги ємнісного водонагрівача (на 1 пальник) 298.46



163 Прочищення радіатора(теплообмінника) проточного водонагрівача (на 1 радіатор) 319.52
164 Прочищення сопла газової плити 45.65
165 Прочищення сопла газової плити підвищеного класу з автоматикою 50.9
166 Прочищення сопла проточного водонагрівача типу ВПГ-18,ВПГ-20, ВПГ-23 165.98
167 Прочищення сопла проточного водонагрівача типу ВПГ-18,ВПГ-20, ВПГ-23 підв.класу з автоматикою 185.05
168 Прочищення сопла проточного водонагрівача типу ГВА-3 155.28
169 Прочищення сопла проточного водонагрівача типу ГВА-3 підв.класу з автоматикою 173.11
170 Регулювання горіння газової плити 21.43
171 Регулювання горіння газової плити підвищеного класу з автоматикою 23.87
172 Регулювання горіння газу проточного водонагрівача 29.59
173 Регулювання горіння газу проточного водонагрівача підвищ.класу з автоматикою 32.99
174 Регулювання горіння емнісного водонагрівача підвищеного класу з  автоматикою 27.02
175 Регулювання горіння ємнісного водонагрівача 24.24
176 Ремонт електромагнітного клапана проточного водонагрівача (на 1 клапан) 179.08
177 Ремонт з розклепкою (заклепкою) сопла газового пальника (на 1 сопло) 71.63
178 Ремонт пічного напівавтоматичного пальника з заміною сопел (на 1 пальник) 346.24
179 Розвальцювання  підвідної (мідної) трубки проточного водонагрівача (на 1 трубку) 107.45
180 Розвальцювання газопроводу дальнього і ближнього ПГ-4 "Днепропетровск""Єлектра" 147.38
181 Розвальцювання газопроводу дальнього і ближнього ПГ-4 "Днепропетровск""Єлектра" підвищ.класу з автом 164.33
182 Технічний огляд внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ на 1 п.м. 4.26
183 Установка датчика тяги до газового котла "Вулкан" 877.9
184 Установлення газових приладів на гнучкому рукаві 289.99
185 Установлення інвентарної перемички(калача) зі зняттям ліильника газу 141.55
186 Установлення квартирного лічильника газу на існуючому газопроводі 1237.49
187 Установлення лічильника РЛ-4 на різбових з"єднан.в кварт.багатоповерх буд.з 1 газ.пл.на гумов.рукаві 970.18
188 Установлення побутової газової плити 152.74
189 Установлення побутової газової плити на гнучкому рукаві 267.72
190 Установлення побутової газової плити підвищеного класу з автоматикою 204.22
191 Установлення та зняття калача при заміні лічильника газу 387.98
192 Усунення витоку  газу в муфтовому з"єднанні  газопроводу діам.15 мм 115.26
193 Усунення витоку  газу в муфтовому з"єднанні  газопроводу діам.25 мм 128.5
194 Усунення витоку  газу в муфтовому з"єднанні  газопроводу діам.32 мм 147.38
195 Усунення витоку  газу в муфтовому з"єднанні  газопроводу діам.40 мм 163.45
196 Усунення витоку  газу в муфтовому з"єднанні  газопроводу діам.50 мм 184.86
197 Усунення засмічення в підводці до запальника ємнісного водонагрівача (на 1 запалальник) 173.11
198 Чистка від сажі і окалини пальника і доріжок запальника АПОК(на 1 пальник) 298.46
199 Чистка пальника  ємнісного водонагрівача підвищего класу з автоматикою 113.42
200 Чистка пальника газової плити 24.24
201 Чистка пальника газової плити підвищеного класу з автоматикою 27.02
202 Чистка пальника емнісного водонагрівача 101.72
203 Чистка пальника проточного водонагрівача підвищеного класу з атоматикою 155.21
204 Чистка пальника проточного водонаргівача 139.22

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Відключення обладнання котельної на літній період без газової автоматики без ротаційного лічильника 283.7
2 Відключення обладнання котельної на літній період без газової автоматики з ротаційним лічильником 417.86
3 Відключення обладнання котельної на літній період з газовою автоматикою без ротаційного лічильника 313.06
4 Відключення обладнання котельної на літній період з газовою автоматикою з ротаційним лічильником 461.09
5 Заміна засувки (крана) на газопроводі в котельній діаметр газопроводу 101-150 мм 1045.48
6 Заміна засувки (крана) на газопроводі в котельній діаметр газопроводу 151-200мм 1312.14
7 Заміна засувки (крана) на газопроводі в котельній діаметр газопроводу 51-100мм 784.78
8 Заміна засувки (крана) на газопроводі в котельній діаметр газопроводу до 50мм 533.64
9 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-100 1104.34

10 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-1000 2686.21
11 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-200 1238.8
12 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-250 1388.04
13 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-300 1522.2
14 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-40 791.1
15 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-400 1790.81
16 Заміна лічильника газу РГ-, ЛГ-, РС-600 2357.92
17 Заміна прокладки на газопроводі в котельній діаметр газопроводу до 101-150мм 659.21
18 Заміна прокладки на газопроводі в котельній діаметр газопроводу до 151-200мм 800.64
19 Заміна прокладки на газопроводі в котельній діаметр газопроводу до 50мм. 439.48
20 Заміна прокладки на газопроводі в котельній діаметр газопроводу до 51-100мм 533.64
21 Заміна пружини електромагнітного клапана 434.75
22 Наладка спалювання газу і проведення режимно-налаг.випроб.в опалюв.котлі теплопр. до 1.5гкал/год 444.79
23 Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельної з 1 котл. без автом. на кожн.наст. 263.35
24 Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельної з 1 котлом без автоматики 1641.58
25 Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельної з 1 котлом з автом. на кожн.наступ 447.92
26 Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельної з 1 котлом з автоматикою 2305.44
27 Прочистка отворів інжекційних пальників чавунних секційних котлів 1185.66
28 Пуск газифікованої котельної на 1 котел без автоматики 537.24
29 Пуск газифікованої котельної на 1 котел без автоматики на кожний наступний котел 143.64
30 Пуск газифікованої котельної на 1 котел з автоматикою 823.37
31 Пуск газифікованої котельної на 1 котел з автоматикою на кожний наступний котел 184.44
32 Технічне обслуговування газового обладнання  котелень з одним котлом з автоматикою 2206.64
33 Технічне обслуговування газового обладнання котелень з одним котлом без автоматики 1298.5
34 Технічне обслуговування газового обладнання котелень на кожний наступний котел без автоматики 191.53

ТАРИФ
на технічне обслуговування обладнання котелень



35 Технічне обслуговування газового обладнання котелень на кожний наступний котел з автоматикою 395.22
36 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-100 941.72
37 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-1000 2950.75
38 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-200 1318.43
39 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-250 1506.78
40 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-300 1667.03
41 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-40 853.82
42 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-400 1990.18
43 Технічне обслуговування лічильників газу в котельній з типом лиічильника РГ-, ЛГ-, РС-600 2511.28
44 Технічне обстеження газового обладнання котелень з одним котлом без автоматики 432.94
45 Технічне обстеження газового обладнання котелень з одним котлом з автоматикою 807.08
46 Технічне обстеження газового обладнання котелень на кожний настуний котел без автоматики 71.82
47 Технічне обстеження газового обладнання котелень на кожний наступний котел з автоматикою 105.38
48 Усунення витоків газу на різьбових з'єднаннях газопроводів в котельній д.газопроводу 21-40мм 210.49
49 Усунення витоків газу на різьбових з'єднаннях газопроводів в котельній д.газопроводу 41-60мм 304.66
50 Усунення витоків газу на різьбових з'єднаннях газопроводів в котельній д.газопроводу до 20мм 116.3

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Визначення місць пошкодження кабелю 830.9
2 Вимірювання різниці потенціалів "трубопровід-земля" на стояках дворових вводів 148.44
3 Електровимірювання електричного зв'язку з контуром заземлення 208.91
4 Заміна ділянки кабельної лінії (в траншеї) 483.82
5 Заміна запобіжних колодок 229.04
6 Заміна силового трансформатора 569.8
7 Контрольний замір потенціалу (вимір.різниці потенц."трубопровід-земля" на КПІ) стріл.або цифр.метод. 159.53
8 Монтаж вузла підключення кабелю струмовідводу до аноду 716.39
9 Монтаж СКЗ-1200 4254.26

10 Перевірка ефективності роботи катодної станції 732.17
11 Перевірка справності електроізолюючого фланця ИФС 65.5
12 Періодичний, технічний огляд і обслуговування СКЗ 278.76
13 Періодичний, технічний огляд та обслуговування  установки протекторного захисту 175.66
14 Періодичний,технічний огляд і обслуговування захисного заземлення катодного станції 224.35
15 Підключення кабелю до трубопроводу 1052.51
16 Поточний ремонт перетворювача типу КСС-600, КСС-1200 2787.31
17 Поточний ремонт перетворювачів типу ПСК, ПАСК, АРТЗ 2868.66
18 Приєднання потенціалів прирівнюючих перемичок 572.42
19 Профілактичний ремонт станції катодного захисту 1004.89
20 Профілактичний ремонт точки дренування в ковері 183.61
21 Профілактичний ремонт точки дренування в колодязі 645.94
22 Регулювання режимів роботи катодної станції 396.31
23 Ремонт випрямного моста (на діодах) (в умовах майстерні) 352.38
24 Ремонт зовнішньої лінії живлення захисних установок 1194.22
25 Установка електричного лічильника КСС-1200 325.25

№ Найменування робіт Всього без ПДВ 
(грн)

1 Збирання блоку для дистанційної передачі даних вузла оліку природного газу 827.1
2 на об'єкті 757.08
3 обліку природного газу 791.1

ТАРИФ
на технічне обслуговування та ремонт обладнання по захисту підземних трубопроводів від корозії

ТАРИФ
на виготовлення і підключення блоку для дистанційногї передачі даних вузла обліку природного газу


