
Затверджено
наказом № 16  від  27.01.2022

Ціни
на роботи з підключення газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання

вводяться в дію з 01.02.2022
№ п/п Найменування робіт Одиниця Ціна без ПДВ 20%, Разом з 

56.1.1              
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
козирком), діаметр до 100 мм

шт 1.241,42 248,28 1.489,70

56.1.2              
Приєднання (врізання) в побудований газопровід (з 
козирком) діаметром  до 200 мм

шт 1.411,25 282,25 1.693,50

56.1.3            
Приєднання (врізання) в побудований газопровід (з 
козирком) діаметром  до 300 мм

шт 1.596,83 319,37 1.916,20

56.1.4            
Приєднання (врізання) в побудований газопровід (з 
козирком) діаметром  до 400 мм

шт 1.800,67 360,13 2.160,80

56.1.5           
Приєднання (врізання) в побудований газопровід (з 
козирком) діаметром  до 500 мм

шт 2.250,17 450,03 2.700,20

56.1.6         
Приєднання (врізання) в побудований газопровід (з 
козирком) діаметром  до 600 мм

шт 2.788,58 557,72 3.346,30

56.1.7         
Приєднання (врізання) в побудований газопровід (з 
козирком) діаметром  до 700 мм

шт 3.436,67 687,33 4.124,00

56.2.1              
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 100 мм

шт 1.374,67 274,93 1.649,60

56.2.2             
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 200 мм

шт 1.560,25 312,05 1.872,30

56.2.3
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 300 мм

шт 1.761,50 352,30 2.113,80

56.2.4
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 400 мм

шт 1.978,42 395,68 2.374,10

56.2.5
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 500 мм

шт 2.464,50 492,90 2.957,40

56.2.6
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 600 мм

шт 3.047,33 609,47 3.656,80

56.2.7
Приєднання (врізання) в побудований газопровод 
(без козирка), діаметр до 700 мм

шт 3.747,67 749,53 4.497,20

56.3.1              
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 100 мм

шт 1.915,67 383,13 2.298,80

56.3.2              
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 200 мм

шт 2.153,50 430,70 2.584,20

56.3.3             
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 300 мм

шт 2.412,25 482,45 2.894,70

56.3.4             
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 400 мм

шт 2.699,67 539,93 3.239,60

56.3.5            
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 500 мм

шт 3.326,92 665,38 3.992,30

56.3.6         
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 600 мм

шт 4.082,17 816,43 4.898,60

56.3.7         
Приєднання (врізання) в побудований газопровод (з 
2 козирками), діаметр до 700 мм

шт 4.991,67 998,33 5.990,00

56.4.1              
Приєднання (врізання) в газопроводи вводи 
діаметром до 50 мм

шт 914,33 182,87 1.097,20

56.4.2            
Приєднання (врізання)  в газопроводи вводи 
діаметром до 100 мм

шт 1.058,67 211,73 1.270,40

56.4.3              
Приєднання (врізання) в газопроводи вводи при 
врізанні з приварюванням патрубка

шт 129,17 25,83 155,00

56.5.1              
Приєднання новозбудованого газопроводу до 
діючого під газом без зниження тиску (холодне 

шт 4.469,00 893,80 5.362,80

56.5.2            
Приєднання новозбудованого газопроводу до 
діючого під газом без зниження тиску (холодне 

шт 4.717,33 943,47 5.660,80

56.5.3         
Приєднання новозбудованого газопроводу до 
діючого під газом без зниження тиску (холодне 

шт 4.965,58 993,12 5.958,70

56.5.4     
Приєднання новозбудованого газопроводу до 
діючого під газом без зниження тиску (холодне 

шт 5.213,83 1.042,77 6.256,60

56.5.5     
Приєднання новозбудованого газопроводу до 
діючого під газом без зниження тиску (холодне 

шт 5.710,42 1.142,08 6.852,50

56.6.1              
Приєднання новозбудованого газопроводу  високого 
тиску до діючого  діаметром до 50 мм

шт 4.653,00 930,60 5.583,60

56.6.2            
Приєднання новозбудованого газопроводу  високого 
тиску до діючого  діаметром до 100 мм

шт 4.911,50 982,30 5.893,80



56.6.3
Приєднання новозбудованого газопроводу  високого 
тиску до діючого  діаметром до 150 мм

шт 5.170,00 1.034,00 6.204,00

56.6.4
Приєднання новозбудованого газопроводу  високого 
тиску до діючого  діаметром до 200 мм

шт 5.428,50 1.085,70 6.514,20

56.6.5
Приєднання новозбудованого газопроводу  високого 
тиску до діючого  діаметром до 300 мм

шт 5.945,50 1.189,10 7.134,60

56.7.1              
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (з відключенням споживачів) 

шт 921,42 184,28 1.105,70

56.7.2            
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (з відключенням споживачів) 

шт 1.037,83 207,57 1.245,40

56.7.3           
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (з відключенням споживачів) 

шт 1.105,67 221,13 1.326,80

56.7.4          
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (з відключенням споживачів) 

шт 1.176,00 235,20 1.411,20

56.7.5         
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (з відключенням споживачів) 

шт 1.268,08 253,62 1.521,70

56.8.1              
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (без відключенням споживачів) 

шт 715,33 143,07 858,40

56.8.2             
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (без відключенням споживачів) 

шт 807,42 161,48 968,90

56.8.3            
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (без відключенням споживачів) 

шт 875,33 175,07 1.050,40

56.8.4
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (без відключенням споживачів) 

шт 921,42 184,28 1.105,70

56.8.5
Врізка поліетиленового газопроводу в 
поліетиленовий (без відключенням споживачів) 

шт 991,75 198,35 1.190,10

56.9.1              
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску із зниженням тиску 

шт 1.153,83 230,77 1.384,60

56.9.2           
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску із зниженням тиску 

шт 1.272,25 254,45 1.526,70

56.9.3         
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску із зниженням тиску 

шт 1.407,83 281,57 1.689,40

56.9.4        
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску із зниженням тиску 

шт 1.577,92 315,58 1.893,50

56.9.5      
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску із зниженням тиску 

шт 1.937,83 387,57 2.325,40

56.9.6 
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску із зниженням тиску 

шт 2.694,75 538,95 3.233,70

56.10.1              
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 377,25 75,45 452,70

56.10.2            
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 470,92 94,18 565,10

56.10.3
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 586,75 117,35 704,10

56.10.4
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 737,17 147,43 884,60

56.10.5
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 752,00 150,40 902,40

56.10.6
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 853,08 170,62 1.023,70

56.10.7
Врізання штуцером під газом у діючі сталеві 
газопроводи низького тиску без зниженням тиску 

шт 988,67 197,73 1.186,40

56.11.1              
Врізання газопроводу в діючу внутрішню мережу до 
32 мм

шт 1.013,33 202,67 1.216,00

56.11.2
Врізання газопроводу в діючу внутрішню мережу до 
40 мм

шт 1.321,50 264,30 1.585,80

56.11.3
Врізання газопроводу в діючу внутрішню мережу до 
80 мм

шт 1.674,08 334,82 2.008,90

56.11.4
Врізання газопроводу в діючу внутрішню мережу до 
100 мм

шт 1.982,25 396,45 2.378,70

56.12               
Врізка газопроводу на стіні (без газу) шт 863,33 172,67 1.036,00

56.13      
Перекриття засувок в ГК при виконанні врізок шт 403,00 80,60 483,60

56.14         
Відкриття засувок в ГК при виконанні врізок шт 338,50 67,70 406,20


