
Затверджено
наказом № 20  від  28.01.2021

Ціни
на виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення газопостачання побутовим 

споживачам (населення) (на виконання чинних нормативних документів, які регламентують 
порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання споживачам)

вводяться в дію з 01.02.2021

№ п/п Найменування робіт Одиниця 
виміру

Ціна без 
ПДВ грн.

ПДВ 20%, 
грн.

Разом з 
ПДВ, грн.

4.01                 
Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів без установки заглушки

шт 33,33 6,67 40,00

4.02              

Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів без установки заглушки на кожний 
наступний прилад (в одній квартирі)

шт 28,33 5,67 34,00

4.03          
Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів з установкою заглушки

шт 50,83 10,17 61,00

4.04       

Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів з установкою заглушки на кожний 
наступний прилад

шт 42,50 8,50 51,00

4.05                 

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі без установки глушки

шт 55,83 11,17 67,00

4.06             

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі без установки глушки з 
приставними сходами

шт 114,17 22,83 137,00

4.07

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі з установкою заглушки

шт 90,83 18,17 109,00

4.08

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі з установкою заглушки з 
приставними сходами

шт 184,17 36,83 221,00

4.09               
Відновлення  газопостачання  газових приладів 
без зняття інвентарної заглушки

шт 33,33 6,67 40,00

4.010              

Відновлення  газопостачання газових приладів без 
зняття інвентарної заглушки на кожний наступний 
прилад (в одній квартирі)

шт 28,33 5,67 34,00

4.011             
Відновлення  газопостачання  газових приладів з 
зняттям інвентарної заглушки

шт 50,83 10,17 61,00

4.012           

Відновлення  газопостачання газових приладів з 
зняттям інвентарної заглушки на кожний наступний 
прилад (в одній квартирі)

шт 44,17 8,83 53,00

4.013               

Відновлення  газопостачання  житлового 
одноквартирного будинку шляхом відкриття крану 
на вводі без зняття інвентарної заглушки

шт 146,67 29,33 176,00

4.014             

Відновлення  газопостачання  житлового 
одноквартирного будинку шляхом відкриття крану 
на вводі без зняття інвентарної заглушки з 
приставними сходами

шт 216,67 43,33 260,00

4.015              

Відновлення  газопостачання  житлового 
одноквартирного будинку шляхом відкриття крану 
на вводі з зняттям інвентарної заглушки

шт 238,33 47,67 286,00

4.016

Відновлення  газопостачання  житлового 
одноквартирного будинку шляхом відкриття крану 
на вводі з зняттям інвентарної заглушки з 
приставними сходами

шт 350,00 70,00 420,00

4.017

Перевірка стану лічильника, а також цілісності 
пломб на них та на газових приладах і пристроях, 
відключених від системи газопостачання

шт 32,50 6,50 39,00

4.018
Повторне пломбування побутових лічильників газу 
в разі пошкодження пломби споживачем

шт 131,67 26,33 158,00



4.018

4.019.1

Вручення повідомлення про припинення 
(обмеження) газопостачання міська та сільська 
місцевість (багатоквартирні будинки)

шт 1,67 0,33 2,00

4.019.2

Вручення повідомлення про припинення 
(обмеження) газопостачання міська місцевість 
(одноквартирні будинки)

шт 4,17 0,83 5,00

4.019.3

Вручення повідомлення про припинення 
(обмеження) газопостачання сільська місцевість 
(одноквартирні будинки)

шт 6,67 1,33 8,00

4.020             

Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів без установки заглушки після вручення 
повідомлення про припинення (обмеження) 
газопостачання

шт 33,33 6,67 40,00

4.021          

Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів без установки заглушки на кожний 
наступний прилад (в одній квартирі) після 
вручення повідомлення про припинення 
(обмеження) газопостачання

шт 28,33 5,67 34,00

4.022

Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів з установкою заглушки після вручення 
повідомлення про припинення (обмеження) 
газопостачання

шт 50,83 10,17 61,00

4.023  

Припинення (обмеження) газопостачання газових 
приладів з установкою заглушки на кожний 
наступний прилад після вручення повідомлення 
про припинення (обмеження) газопостачання

шт 42,50 8,50 51,00

4.024

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі без установки глушки 
після вручення повідомлення про припинення 
(обмеження) газопостачання

шт 55,83 11,17 67,00

4.025

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі без установки глушки з 
приставними сходами після вручення 
повідомлення про припинення (обмеження) 
газопостачання

шт 114,17 22,83 137,00

4.026

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі з установкою заглушки 
після вручення повідомлення про припинення 
(обмеження) газопостачання

шт 90,83 18,17 109,00

4.027

Припинення (обмеження) газопостачання 
житлового одноквартирного будинку шляхом 
перекриття крану на вводі з установкою заглушки з 
приставними сходами після вручення 
повідомлення про припинення (обмеження) 
газопостачання

шт 184,17 36,83 221,00


