
Затверджено
наказом № 20  від  27.01.2022

Ціни
на роботи з монтажу газопроводів, газового обладнання та місцевого опалення

вводяться в дію з 01.02.2022

№ п/п Найменування робіт Одиниця 
виміру

Ціна без 
ПДВ грн.

ПДВ 20%, 
грн.

Разом з 
ПДВ, грн.

65.1               Установка побутової газової плити  на гнучкому рукаві шт 159,25 31,85 191,10
65.2 Заміна побутової газової плити шт 232,83 46,57 279,40

65.3
Встановлення  лічильника газу з виконанням зварювальних 
робіт в новий газопровід

шт 489,67 97,93 587,60

65.4
Встановлення лічильника газу з виконанням зварювальних 
робіт в новий газопровід у незручних умовах (на висоті з 

шт 587,67 117,53 705,20

65.5
Встановлення або заміна лічильника газу з виконанням 
зварювальних робіт в існуючий газопровід

шт 1.175,33 235,07 1.410,40

65.6
Встановлення або заміна лічильника газу з виконанням 
зварювальних робіт в існуючий газопровід у незручних 

шт 1.409,83 281,97 1.691,80

65.7 Пломбування лічильника шт 24,50 4,90 29,40
65.8 Зняття лічильника газу шт 137,25 27,45 164,70
65.9 Встановлення лічильника газу шт 161,75 32,35 194,10

65.10
Пробивання отвору у стіні і встановлення футляра для 
газопроводу

шт 490,08 98,02 588,10

65.11             Виготовлення та установка опор під надземні трубопроводи шт 183,83 36,77 220,60

65.12
Гнуття колін трубопровода вручну з обрізкою  куска 
трубопроводу від цілого, коліно

шт 29,25 5,85 35,10

65.13 Гнуття коліна на трубогибі труби d15 мм шт 38,50 7,70 46,20
65.14 на кожне наступне гнуття труби d15мм шт 4,17 0,83 5,00
65.15 Гнуття коліна на трубогибі труби d20 м шт 39,08 7,82 46,90
65.16 на кожне наступне гнуття труби d20 мм шт 4,75 0,95 5,70
65.17 Гнуття коліна на трубогибі труби d 25 мм шт 42,08 8,42 50,50
65.18 на кожне наступне гнуття труби d25 мм шт 7,67 1,53 9,20
65.19 Пневматичне випробування газопроводу пог.м 43,17 8,63 51,80

65.20
Ізолювання газопроводу в місцях врізки полімерними 
стрічками типу термоізол

м2 940,33 188,07 1.128,40

65.21 Кріплення ввідного газопроводу на стіні будинку вручну шт 136,25 27,25 163,50

65.22
Кріплення газопроводів дворових вводів на стіні будинку на 
висоті з приставної драбини вручну

шт 162,58 32,52 195,10

65.23
Заміна ділянки газопроводу при заміні газової плити на плиту 
іншого типу ( на різбових з'єднаннях), ділянка

шт 485,25 97,05 582,30

65.24.1
Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу  d до 15 
мм, ділянка

шт 134,00 26,80 160,80

65.24.2
Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу  від 16 до 
32 мм, ділянка

шт 198,50 39,70 238,20

65.24.3
Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу  d від 33 
мм до 40 мм, ділянка

шт 270,67 54,13 324,80

65.24.4
Заміна ділянки внутрішньобудинкового  газопроводу  d більше 
50 мм, ділянка

шт 368,58 73,72 442,30

65.25.1
Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб (в 
траншеї без розпор) діаметр до 50 мм

пог.м 67,00 13,40 80,40

65.25.2
Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб (в 
траншеї без розпор) діаметр від 50 мм до 100 мм

пог.м 77,33 15,47 92,80

65.25.3
Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб (в 
траншеї без розпор) діаметр від 100 мм до 150 мм

пог.м 92,75 18,55 111,30

65.25.4
Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб (в 
траншеї без розпор) діаметр від 150 мм до 200 мм

пог.м 126,33 25,27 151,60

65.25.5
Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб (в 
траншеї без розпор) діаметр від 200 мм до 250 мм

пог.м 149,50 29,90 179,40

65.26.1
Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі діаметр 
до 50 мм

об'єкт 1.853,25 370,65 2.223,90

65.26.2
Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі діаметр 
від 50 мм до 80 мм

об'єкт 2.051,75 410,35 2.462,10

65.26.3
Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі діаметр 
від 80 мм до 100 мм

об'єкт 2.680,67 536,13 3.216,80

65.27.1
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 43,83 8,77 52,60



65.27.2
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 43,83 8,77 52,60

65.27.3
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 43,83 8,77 52,60

65.27.4
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 49,00 9,80 58,80

65.27.5
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 56,75 11,35 68,10

65.27.6
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 61,83 12,37 74,20

65.27.7
Нанесення дуже  посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві тубопроводів діаметр 

пог.м 69,58 13,92 83,50

65.28.1
Нанесення  дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на стики та фасонні частини 

пог.м 25,75 5,15 30,90

65.28.2
Нанесення  дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової 
(бітумно-полімерної) ізоляції на стики та фасонні частини 

пог.м 25,75 5,15 30,90

65.29.1 Установлення засувок та клапанів зворотних діаметр до 50 шт 193,33 38,67 232,00

65.29.2
Установлення засувок та клапанів зворотних від 50 мм до 80 
мм

шт 296,42 59,28 355,70

65.29.3
Установлення засувок та клапанів зворотних від 80 мм до 100 
мм

шт 306,75 61,35 368,10

65.29.4
Установлення засувок та клапанів зворотних від 100 мм до 
125 мм

шт 409,83 81,97 491,80

65.29.5
Установлення засувок та клапанів зворотних від 125 мм до 
150 мм

шт 420,17 84,03 504,20

65.29.6
Установлення засувок та клапанів зворотних від 150 мм до 
200 мм

шт 662,42 132,48 794,90

65.29.7
Установлення засувок та клапанів зворотних від 200 мм до 
250 мм

шт 842,83 168,57 1.011,40

65.30.1 Улаштування підземного вводу в будівлі діаметр до 100 мм об'єкт 1.391,83 278,37 1.670,20

65.30.2
Улаштування підземного вводу в будівлі діаметр від 100 мм 
до 200 мм

об'єкт 2.317,25 463,45 2.780,70

65.30.3
Улаштування підземного вводу в будівлі діаметр від 200 мм 
до 250 мм

об'єкт 2.796,67 559,33 3.356,00

65.31.1 Установлення газових свічок до 40 мм шт 144,33 28,87 173,20
65.31.2 Установлення газових свічок більше 40 мм шт 216,50 43,30 259,80
65.32.1 Заміна засувок чавунних фланцевих діаметр до 100 мм шт 646,92 129,38 776,30

65.32.2
Заміна засувок чавунних фланцевих діаметр від 100 мм до 
150 мм

шт 902,08 180,42 1.082,50

65.33.1 Протягування сталевих труб у футляр діаметр до 100 мм пог.м 183,00 36,60 219,60

65.33.2
Протягування сталевих труб у футляр діаметр від 100 мм до 
150 мм

пог.м 195,92 39,18 235,10

65.33.3 Протягування сталевих труб у футляр від 150 мм до 200 мм пог.м 195,92 39,18 235,10
65.34 Улаштування контрольної трубки шт 627,17 125,43 752,60
65.35 Улаштування контрольного пункту шт 533,50 106,70 640,20

65.36.1
Забивання кінців футляра бітумом та прядкою d від 32 мм до 
50 мм

шт 87,58 17,52 105,10

65.36.2
Забивання кінців футляра бітумом та прядкою d від 76 мм до 
108 мм

шт 201,00 40,20 241,20

65.36.3
Забивання кінців футляра бітумом та прядкою від 159 мм до 
315 мм

шт 525,75 105,15 630,90

65.37.1
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб від 15 мм до 50 мм

пог.м 87,58 17,52 105,10

65.37.2
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб від 50 мм до 100 мм

пог.м 110,83 22,17 133,00

65.37.3
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб від 100 мм до 150 мм

пог.м 134,00 26,80 160,80

65.37.4
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб від 150 мм до 200 мм

пог.м 157,17 31,43 188,60

65.38.1
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб в незручних умовах від 15 мм до 50 мм

пог.м 105,67 21,13 126,80

65.38.2
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб в незручних умовах від 50 мм до 100 мм

пог.м 134,00 26,80 160,80

65.38.3
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб в незручних умовах від 100 мм до 150 мм

пог.м 159,83 31,97 191,80

65.38.4
Прокладання надземних трубопроводів газопостачання зі 
сталевих труб в незручних умовах від 150 мм до 200 мм

пог.м 188,17 37,63 225,80

65.39 Установлення кранів до газових приладів компл 28,33 5,67 34,00



65.40
Установлення комбінованих будинкових регуляторів тиску 
газу d до 50 мм

шт 920,08 184,02 1.104,10

65.41
Установлення фільтрів для очищення газу від механічних 
домішок d до 50 мм

шт 827,33 165,47 992,80

65.42.1 Установлення ізолюючих фланців на газопроводах d до 50 компл 886,58 177,32 1.063,90

65.42.2
Установлення ізолюючих фланців на газопроводах d від 50 
мм до 80 мм

компл 1.079,92 215,98 1.295,90

65.42.3
Установлення ізолюючих фланців на газопроводах d від 80 
мм до 100 мм

компл 1.159,83 231,97 1.391,80

65.42.4
Установлення ізолюючих фланців на газопроводах d від 100 
мм до 150 мм

компл 2.332,50 466,50 2.799,00

65.43.1
Прокладання труб поліетиленових у траншеї діаметром від 
20 мм до 40 мм

100 пог.м 436,42 87,28 523,70

65.43.2
Прокладання труб поліетиленових у траншеї діаметром від 
50 мм до 110 мм

100 пог.м 521,08 104,22 625,30

65.43.3
Прокладання труб поліетиленових у траншеї діаметром від 
125 мм до 315 мм

100 пог.м 1.302,67 260,53 1.563,20

65.44 Прокладання сигнального кабелю у траншеї 100 пог.м 325,67 65,13 390,80
65.45 Підсипання трубопроводу піском після його укладання пог.м 139,17 27,83 167,00
65.46 Прокладання сигнальної стрічки у траншеї 100 пог.м 128,92 25,78 154,70

65.47.1
Установлення поліетіленових фасонних частин відводів, 
колін, патрубків, переходів

шт 90,25 18,05 108,30

65.47.2 Установлення поліетіленових фасонних частин трійників шт 134,00 26,80 160,80
65.47.3 Установлення поліетіленових фасонних частин хрестовин шт 180,42 36,08 216,50
65.48 Установлення крану на газопроводі-вводі шт 219,08 43,82 262,90
65.49 Виготовлення кріплення  газопроводу шт 92,00 18,40 110,40

65.50
Видача фізичним та юридичним особам копій технічної 
документації на газифіковані об'єкти, що знаходяться в архіві 

об'єкт 115,58 23,12 138,70

65.51 Встановлення шафи захисної шт 59,33 11,87 71,20
65.52 Встановлення клапана відсікача газу шт 193,33 38,67 232,00
65.53 Встановлення сигналізатора загазованості шт 324,25 64,85 389,10

65.54
Складання ескізу на виконання робііт з монтажу  внутрішніх 
газопроводів житлових  будинків із застосуванням 

шт 137,33 27,47 164,80

65.55.1 Зварювання фасонних частин газопроводу 50 мм, стик шт 355,67 71,13 426,80
65.55.2 Зварювання фасонних частин газопроводу 70 мм, стик шт 562,92 112,58 675,50
65.55.3 Зварювання фасонних частин газопроводу 80 мм, стик шт 569,08 113,82 682,90
65.55.4 Зварювання фасонних частин газопроводу 100 мм, стик шт 711,42 142,28 853,70
65.55.5 Зварювання фасонних частин газопроводу 150 мм, стик шт 1.157,33 231,47 1.388,80
65.55.6 Зварювання фасонних частин газопроводу 200 мм, стик шт 1.630,25 326,05 1.956,30
65.55.7 Зварювання фасонних частин газопроводу 250 мм, стик шт 2.715,50 543,10 3.258,60

65.56.1
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
50 мм

шт 152,08 30,42 182,50

65.56.2
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
80 мм

шт 219,08 43,82 262,90

65.56.3
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
100 мм

шт 283,58 56,72 340,30

65.56.4
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
125 мм

шт 337,67 67,53 405,20

65.56.5
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
150 мм

шт 427,92 85,58 513,50

65.56.6
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
200 мм

шт 677,92 135,58 813,50

65.56.7
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів d фланця 
250 мм

шт 822,25 164,45 986,70

65.57             Фарбування газопроводу та опор м2 120,83 24,17 145,00

65.58
Підготовчі та допоміжні роботи з забезпечення виробничого 
процесу (люд/год)

шт 257,75 51,55 309,30

65.59
Виїзд на об’єкт виконання робіт: виконання замірів, 
ознайомлення з проектно-технічною документацією

об'єкт 327,00 65,40 392,40

65.60 Злив води з системи опалення об'єкт 342,83 68,57 411,40
65.61.1 Демонтаж існуючих чугунних радіаторів системи опалення шт 172,75 34,55 207,30
65.61.2 Демонтаж існуючих біметалевих радіаторів системи опалення шт 128,92 25,78 154,70
65.62 Демонтаж існуючих труб сталевих пог.м 85,08 17,02 102,10
65.63 Наповнення води в існуючу систему опалення об'єкт 213,92 42,78 256,70

65.64
Наповнення води в нову систему опалення. Запуск системи 
опалення

об'єкт 386,67 77,33 464,00

65.65 Демонтаж опалювального котла, ємкісного водонагрівача шт 515,50 103,10 618,60
65.66 Демонтаж проточного водонагрівача шт 360,83 72,17 433,00



65.67
Встановлення котла газового, підключення його до системи 
газопостачання без підключення його до опалення та 

шт 1.288,75 257,75 1.546,50

65.67.1
Встановлення котла газового, підключення його до системи 
газопостачання, опалення та водопостачання 

шт 2.577,58 515,52 3.093,10

65.68
Встановлення котла газового, підключення його до системи 
газопостачання без підключення до опалення та 

шт 1.185,67 237,13 1.422,80

65.68.1
Встановлення котла газового, підключення його до системи 
газопостачання, опалення та водопостачання 

шт 2.062,00 412,40 2.474,40

65.69
Встановлення  котла газового, підключення його до системи 
газопостачання  без підключення його до системи опалення 

шт 902,17 180,43 1.082,60

65.69.1
Встановлення котла газового, підключення його до системи 
газопостачання та опалення (одноконтурний, навісний, з 

шт 1.546,50 309,30 1.855,80

65.70
Встановлення котла  газового, підключення його до системи 
газопостачання (одноконтурний з відводом продуктів 

шт 1.031,00 206,20 1.237,20

65.70.1
Встановлення котла  газового, підключення  його до системи 
газопостачання та до системи опалення (одноконтурний, 

шт 1.804,25 360,85 2.165,10

65.71
Встановлення котла газового та підключення його до системи 
опалення з зварювальними роботами в радіусі одного метра 

шт 4.897,33 979,47 5.876,80

65.71.1
Встановлення котла газового та підключення його до системи 
опалення з зварювальними роботами в радіусі одного метра 

шт 4.381,83 876,37 5.258,20

65.72
Встановлення проточного водонагрівача без підключення 
його до системи водопостачання

шт 515,50 103,10 618,60

65.72.1
Встановлення проточного водонагрівача та підключення його 
до системи водопостачання

шт 1.830,08 366,02 2.196,10

65.73 Монтаж сушки для рушників шт 670,17 134,03 804,20
65.74.1 Монтаж металевих радіаторів системи опалення шт 773,25 154,65 927,90
65.74.2 Монтаж алюмінієвих, чавунних радіаторів системи опалення шт 773,25 154,65 927,90

65.75
Заміна пробки на радіаторах з встановленням крана 
стравлення повітря

шт 58,83 11,77 70,60

65.76 Монтаж циркуляційного насосу шт 438,17 87,63 525,80
65.77 Улаштування бачка розширювального (компенсуючого шт 515,50 103,10 618,60

65.78.1.1
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в цегляних, 

шт 98,00 19,60 117,60

65.78.1.2
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в каркасно-

шт 171,50 34,30 205,80

65.78.1.3
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в цегляних, 

шт 490,08 98,02 588,10

65.78.1.4
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в каркасно-

шт 980,25 196,05 1.176,30

65.78.2.1
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в цегляних, 

шт 220,58 44,12 264,70

65.78.2.2
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в каркасно-

шт 245,08 49,02 294,10

65.78.2.3
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в цегляних, 

шт 1.102,75 220,55 1.323,30

65.78.2.4
Пробивання наскрізних отворів електроперфоратором  в 
перестінках для трубопроводів опалення в каркасно-

шт 1.225,33 245,07 1.470,40

65.79.1
Прокладання поліетиленових труб системи опалення та 
водопостачання d (15-32) мм

пог.м 19,58 3,92 23,50

65.79.2
Прокладання поліетиленових труб системи опалення та 
водопостачання d (32-47) мм

пог.м 22,08 4,42 26,50

65.80 Зварювання поліетиленових труб, (стик) шт 2,50 0,50 3,00

65.81
Встановлення газового конвектору та підключення його до 
системи газопостачання

шт 1.804,25 360,85 2.165,10

65.82.1
Приварювання фасонних частин (згонів, відводів, перехідних 
муфт, трійників, заглушок) d 15, 20, 25 мм, стик

шт 128,92 25,78 154,70

65.82.2
Приварювання фасонних частин (згонів, відводів, перехідних 
муфт, трійників, заглушок)  d 32, 40, 50 мм, стик

шт 180,42 36,08 216,50

65.83.1 Нарізання різьби на ділянках труб  d 15 мм, 20 мм, 25 мм шт 80,92 16,18 97,10
65.83.2 Нарізання різьби на ділянках труб   d 32, 40, 50 мм шт 102,92 20,58 123,50

65.84
Пробивання каналів в стіні, підлозі розміром 40х40 мм за 
допомогою електроперфоратора

пог.м 122,58 24,52 147,10

65.85
Пробивання каналів в стіні, підлозі розміром 40х40 мм за 
допомогою електроперфоратора  в незручних умовах

пог.м 213,25 42,65 255,90

65.86
Пробивання каналів в стіні, підлозі розміром 40х40 мм ручним 
інструментом

пог.м 196,00 39,20 235,20

65.87
Пробивання каналів в стіні, підлозі розміром 40х40 мм ручним 
інструментом в незручних умовах

пог.м 318,58 63,72 382,30



65.88            
Монтаж ревізійних дверцят на димовий канал з 
улаштуванням місця встановлення

шт 515,50 103,10 618,60

65.89 Демонтаж ревізійних дверцят на димовий канал шт 257,75 51,55 309,30
65.90 Монтаж вентиляційної сітки, улаштування місця шт 342,83 68,57 411,40
65.91 Виготовлення байпасу на виході з котла в системі опалення шт 497,50 99,50 597,00

65.92
Герметизація місця з'єднання димохідного патрубка з 
існуючим димоходом

шт 327,33 65,47 392,80

65.93 Замуровування отвору в димоході розміром 200х200 мм шт 515,50 103,10 618,60

65.94.1
Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих 
водогазопровідних неоцинкованих труб від 15 мм до 32 мм

пог.м 67,00 13,40 80,40

65.94.2
Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих 
водогазопровідних неоцинкованих труб від 32 мм до 50 мм

пог.м 82,50 16,50 99,00

65.95
Готування бітумних матеріалів в умовах будови (нормативна 
ємність 4 кг)

шт 154,67 30,93 185,60


