
Затверджено

№ п/п Найменування робіт
Одиниця 

виміру

Ціна без 

ПДВ грн.

ПДВ 

20%, 

Разом з 

ПДВ, грн.

9.01.01             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (1 прилад)

об'єкт 586,83 117,37 704,20

9.01.02             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (2 прилади)

об'єкт 881,25 176,25 1 057,50

9.01.03             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (3 прилади)

об'єкт 1 285,50 257,10 1 542,60

9.01.04             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (4 прилади)

об'єкт 1 587,33 317,47 1 904,80

9.01.05             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (5 приладів)

об'єкт 1 700,08 340,02 2 040,10

9.01.06             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (6 приладів)

об'єкт 1 816,50 363,30 2 179,80

9.01.07             

Проект на внутрішню газифікацію домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (7 приладів)

об'єкт 1 886,33 377,27 2 263,60

9.02.01             

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (1 прилад)

об'єкт 469,50 93,90 563,40

9.02.02             

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (2 прилади)

об'єкт 758,25 151,65 909,90

9.02.03             

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (3 прилади)

об'єкт 1 157,00 231,40 1 388,40

9.02.04             

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (4 прилади)

об'єкт 1 453,17 290,63 1 743,80

9.02.05             

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (5 прилади)

об'єкт 1 606,92 321,38 1 928,30

9.02.06          

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (6 прилади)

об'єкт 1 768,08 353,62 2 121,70

9.02.07          

Проект на реконструкцію та технічне переоснащення 

внутрішньої системи газопостачання домоволодіння та 

квартири в багатоповерховому будинку (7 прилади)

об'єкт 1 861,17 372,23 2 233,40

9.03.01                

Внесення змін в проектну документацію(без зміни 

аркушів)

об'єкт 313,00 62,60 375,60

9.03.02           

Внесення змін в проектну документацію(зі зміною 

аркушів)

об'єкт 410,83 82,17 493,00

9.04                Обрізання газової мережі шт 558,92 111,78 670,70

9.05.01             

Проект на реконструкцію системи зовнішнього та 

внутрішнього газопроводу (без вуличного 

газопроводу), що припадає на одну будівлю до 10 м

об'єкт 707,25 141,45 848,70

9.05.02             

Проект на реконструкцію системи зовнішнього та 

внутрішнього газопроводу (без вуличного 

газопроводу), що припадає на одну будівлю до 25 м

об'єкт 735,83 147,17 883,00

9.07.01             

Відновлення проектної документації за заявою 

споживача (1 прилад )

об'єкт 528,17 105,63 633,80

9.07.02             

Відновлення проектної документації за заявою 

споживача (2 прилади)

об'єкт 819,75 163,95 983,70

9.07.03             

Відновлення проектної документації за заявою 

споживача (3 прилади)

об'єкт 1 221,25 244,25 1 465,50

9.07.04             

Відновлення проектної документації за заявою 

споживача (4 прилади)

об'єкт 1 509,08 301,82 1 810,90

9.07.05             

Відновлення проектної документації за заявою 

споживача (5 приладів)

об'єкт 1 630,17 326,03 1 956,20

9.07.06             

Відновлення проектної документації за заявою 

споживача (6 приладів)

об'єкт 1 816,50 363,30 2 179,80

9.08       Проект на перенос стояка (низький тиск) об'єкт 707,25 141,45 848,70

9.09

Проектування газопроводу низького тиску до 100 м 

(дворовий ввод до домоволодіння)

об'єкт 2 858,50 571,70 3 430,20

9.010

Проектування газопроводу середнього тиску до 100 м 

(дворовий ввод до домоволодіння)

об'єкт 5 716,92 1 143,38 6 860,30

9.011

Складання ескізу на заміну газового обладнання (без 

зміни функціонального призначення, потужності та 

системи димовідведення)

об'єкт 410,83 82,17 493,00

наказом № 363  від  28.12.2021

Ціни
з виготовлення проектної документації на газифікацію для фізичних осіб

вводяться в дію з 01.01.2022



Затверджено

наказом № 82  від  20.03.2023

вводяться в дію з 21.03.2023

№ п/п

9.012

9.013

Проектування ділянки газопроводу-вводу низького 

тиску до 100 м від існуючого газопроводу 

(дворовий ввід до домоволодіння)

об'єкт 2 101,83 420,37 2 522,20

Проектування ділянки газопроводу-вводу 

середнього тиску до 100 м від існуючого 

газопроводу (дворовий ввід до домоволодіння)

об'єкт 4 203,67 840,73 5 044,40

Ціни
з виготовлення проектної документації на газифікацію для фізичних осіб

Найменування робіт
Одиниця 

виміру

Ціна без 

ПДВ грн.

ПДВ 20%, 

грн.

Разом з 

ПДВ, грн.


	Ціни проект 9 012  9 013

