
Категорія Назва од. вим. без НДС НДС с НДС

Підготовка і видача технічних умов послуга 1317,28 263,46 1580,74

Підготовка і видача технічних умов послуга 1194,21 238,84 1433,05

Відновлення виконавчо-технічної документації послуга 437,12 87,42 524,54

Об'єктів нової газифікації для фізичних осіб послуга 360,92 72,18 433,10

Об'єктів нової газифікації для юридичних осіб послуга 1707,42 341,48 2048,90

Об'єктів після реконструкції для фізичних осіб послуга 437,12 87,42 524,54

Об'єктів після реконструкції для юридичних осіб послуга 1707,42 341,48 2048,90

Погодження технічної документації послуга 517,41 103,48 620,89

Погодження технічної документації послуга 493,38 98,68 592,06

Погодження технічної документації послуга 517,41 103,48 620,89

Погодження технічної документації послуга 371,76 74,35 446,11

послуга 857,54 171,51

послуга 223,50

послуга 282,97

На реконструкцію та внутрішнє газопостачання об’єктів виробничого і 
невиробничого призначення (юридичних осіб) 

На реконструкцію та внутрішнє газопостачання індивідуальних житлових будинків і 
квартир (фізичних осіб)

Відновлення виконавчо-технічної документації (додатково враховуються витрати на 
відновлення будівельного паспорту, схеми, переміщення до об’єкту виконання робіт 
та роботи пов’язані з приладовим обстеженням, візуальним оглядом і відновленням 

проекту)

Прийняття в ксплуатацію об“єктів 
газопостачання

Прийняття в ксплуатацію об“єктів 
газопостачання

Прийняття в ксплуатацію об“єктів 
газопостачання

Прийняття в ксплуатацію об“єктів 
газопостачання

Погодження проектно-технічної документації на газифікацію об'ектів виробничого і 
невиробничого призначення (приєднання до газових мереж юридичних осіб). 
Застосовувати у випадках, передбачених Кодексом газорозподільних мереж

Погодження проектної документації на реконструкцію та внутрішнє газопостачання обєктів 
виробничого і невиробничого призначення (юридичних осіб)

Погодження проектної документації на газифікацію індивідуальних житлових будинків і 
квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб). Застосовувати у випадках, 

передбачених Кодексом газорозподільних мереж

Погодження проектної документації на реконструкцію і внутрішнє газопостачання 
індивідуальних житлових будинків і квартир (фізичних осіб)

Підключення газових мереж внутрішнього  
газопостачання

Врізка у діючу внутрішню мережу діаметром до 32 мм (для фізичних та юридичних 
осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати 

на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних 
газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші 
види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконання

1 029,05

Підключення газових мереж внутрішнього  
газопостачання

Врізка у діючу внутрішню мережу діаметром до 38 мм (для фізичних та юридичних 
осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати 

на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних 
газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші 
види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконання

1 117,52 1 341,02

Підключення газових мереж внутрішнього  
газопостачання

Врізка у діючу внутрішню мережу діаметром до 80 мм (для фізичних та юридичних 
осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати 

на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних 
газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші 
види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконання

1 414,86 1 697,83



послуга 335,14

послуга 397,11 79,42 476,53

послуга 509,34 101,87 611,21

послуга 608,17 121,63 729,80

послуга 771,23 154,25 925,48

послуга 832,62 166,52 999,14

послуга 942,86 188,57

послуга 215,82

Підключення газових мереж внутрішнього  
газопостачання

Врізка у діючу внутрішню мережу діаметром до 100 мм (для фізичних та юридичних 
осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати 

на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних 
газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші 
види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконання

1 675,68 2 010,82

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 25 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 32 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 40 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 50 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 70 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 80 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

1 131,43

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром до 100 мм (для 
фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При 
виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на 

виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

1 079,12 1 294,94



послуга 847,91 169,58

послуга 936,19 187,24

послуга 207,19

послуга 232,13

послуга 542,89 108,58 651,47

послуга 675,47 130,29 805,76

послуга 209,50

Припинення  розподілу природнього газу послуга 407,66 81,53 489,19

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску 
діаметром до 70 мм (для фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються 
витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту 

виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково 
враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли 

до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних 
калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

1 017,49

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску 
діаметром 80 мм (для фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати 
на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання 

робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються 
витрати на виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до 
визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних 

калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

1 123,43

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску 
діаметром 100 мм (для фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються 

витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту 
виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково 

враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли 
до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних 

калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

1 035,97 1 243,16

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску 
діаметром 125 мм (для фізичних та юридичних осіб). Ддодатково враховуються 

витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту 
виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково 

враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли 
до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних 

калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

1 160,66 1 392,79

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром до 75 
мм (для фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні 
робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 

робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 
підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 125 мм 
(для фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні 
робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 

робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 
підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

Підключення газових мереж зовнішнього 
газопостачання

Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 150 мм 
(для фізичних та юридичних осіб). Додатково враховуються витрати на матеріали, 

транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єкту виконання робіт. При виконанні 
робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 

робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 
підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання

1 047,48 1 256,98

Відключення газопостачання шляхом закриття крану та встановлення заглушки і 
пломбуванням діаметром до 50 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 
умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. При виконанні робіт на 

підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 
робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, 

розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 
відповідно до технології виконання



Припинення  розподілу природнього газу послуга 470,95 94,19 565,14

Припинення  розподілу природнього газу послуга 585,07 117,01 702,08

Припинення  розподілу природнього газу послуга 763,53 152,71 916,24

Припинення  розподілу природнього газу послуга 217,55

Припинення  розподілу природнього газу послуга 317,10

Припинення  розподілу природнього газу послуга 51,08 10,22 61,30

Припинення  розподілу природнього газу послуга 182,46 36,49 218,95

Припинення  розподілу природнього газу послуга 209,09 41,80 250,89

Припинення  розподілу природнього газу послуга 240,21 48,04 288,25

Припинення  розподілу природнього газу послуга 59,46 11,89 71,35

Відключення газопостачання шляхом закриття крану та встановлення заглушки і 
пломбуванням діаметром 63-75 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 
умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. При виконанні робіт на 

підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 
робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, 

розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 
відповідно до технології виконання

Відключення газопостачання шляхом закриття крану та встановлення заглушки і 
пломбуванням діаметром 100 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 
умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. При виконанні робіт на 

підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 
робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, 

розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 
відповідно до технології виконання

Відключення газопостачання шляхом закриття крану та встановлення заглушки і 
пломбуванням діаметром 125,150 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. При виконанні робіт на 
підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 

робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

Відключення газопостачання шляхом закриття крану та встановлення заглушки і 
пломбуванням діаметром 200, 250 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. При виконанні робіт на 
підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 

робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання)

1 087,76 1 305,31

Відключення газопостачання шляхом закриття крану та встановлення заглушки і 
пломбуванням діаметром 300, 350 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. При виконанні робіт на 
підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних 

робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, 
розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, 

відповідно до технології виконання

1 585,51 1 902,61

Відключення газопостачання шляхом закриття крану без встановлення заглушки і 
пломбування (для фізичних та юридичних осіб, нормальні умови). Додатково 

враховуються витрати на матеріали

Відключення шляхом закриття крану, встановлення заглушки і пломбування 
діаметром до 100 мм (для фізичних та юридичних осіб, відключення на висоті за 
допомогою драбини). Додатково враховуються витрати на матеріали. Інші види 
відключень, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконання

Відключення шляхом закриття крану, встановлення заглушки і пломбування 
діаметром 125-150 мм (для фізичних та юридичних осіб, відключення на висоті за 
допомогою драбини). Додатково враховуються витрати на матеріали. Інші види 
відключень, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконанняВідключення шляхом закриття крану, встановлення заглушки і пломбування 

діаметром 200-250 мм (для фізичних та юридичних осіб, відключення на висоті за 
допомогою драбини). Додатково враховуються витрати на матеріали. Інші види 
відключень, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 

підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 
виконання

Відключення  газопостачання шляхом закриття крану та пломбування (для фізичних та 
юридичних осіб, відключення на висоті за допомогою драбини). Додатково враховуються 

витрати на матеріали



Припинення  розподілу природнього газу послуга 206,78 41,36 248,14

Припинення  розподілу природнього газу послуга 221,68 44,34 266,02

Припинення  розподілу природнього газу послуга 398,02 79,60 477,62

Відновлення  розподілу природного газу послуга 152,44 30,49 182,93

Відновлення  розподілу природного газу послуга 174,44 34,89 209,33

Відновлення  розподілу природного газу послуга 200,94 40,19 241,13

Відновлення  розподілу природного газу послуга 248,35 49,67 298,02

Відновлення  розподілу природного газу послуга 380,00 76,00 456,00

Відновлення  розподілу природного газу послуга 33,37 6,67 29,77

Відновлення  розподілу природного газу послуга 182,46 36,49 218,95

Відновлення  розподілу природного газу послуга 209,09 41,82 250,91

Відновлення  розподілу природного газу послуга 240,21 48,04 288,25

Відновлення  розподілу природного газу послуга 59,46 11,89 71,35

Пуск газу на об“єкт замовника Пуск газу в стояк послуга 85,72 17,14 102,86

Пуск газу на об“єкт замовника Пуск газу в трубопроводи вводу послуга 148,36 29,67 178,03

Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні газорозподільних мереж послуга 189,35 37,87 227,22

послуга

Відключення газопостачання шляхом встановлення заглушки під газом на діючому 
газопроводі (відрізка) діаметром до 50 мм (для фізичних та юридичних осіб, 
нормальні умови). Додатково враховуються витрати на матеріали. Інші види 

відключень, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на 
підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології 

виконання. Надземне виконання

Обрізка діючого внутрішнього газопроводу діаметром  до 50 мм (для фізичних та юридичних 
осіб, нормальні умови)

Обрізка діючого внутрішнього газопроводу діаметром 63-75 мм (для фізичних та 
юридичних осіб, нормальні умови)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 100 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні умови)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 125-150 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 200-250 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 300-350 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 400-500 мм (для фізичних та юридичних осіб, нормальні 

умови)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняття пломби (для фізичних 
та юридичних осіб, нормальні умови) 

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 100 мм (для фізичних та юридичних осіб, на висоті за 

допомогою драбини)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 125-150 мм (для фізичних та юридичних осіб, на висоті за 

допомогою драбини)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняттям заглушки та пломби, 
діаметр газопроводу до 200-250 мм (для фізичних та юридичних осіб, на висоті за 

допомогою драбини)

Підключення газопостачання шляхом відкриття крану, зняття пломби (для фізичних 
та юридичних осіб, на висоті за допомогою драбини)

Роботи в охоронній зоні газорозподільних 
мереж

Технагляд  за будівництвом газових мереж 
газопостачання

Технічний нагляд за будівництвом газових мереж внутрішнього газопостачання 
( 1,875% від вартостіпрямих витрат)
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