
Затверджено
наказом № 16  від  27.01.2022

Ціни
на роботи з припинення (обмеження) розподілу природного газу

вводяться в дію з 01.02.2022

№ п/п Найменування робіт Одиниця 
виміру

Ціна без 
ПДВ грн.

ПДВ 20%, 
грн.

Разом з 
ПДВ, грн.

57.1.1              
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр до 100 мм

шт 834,42 166,88 1.001,30

57.1.2            
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 101 мм до 200 мм

шт 1.024,92 204,98 1.229,90

57.1.3          
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 201 мм до 300 мм

шт 1.274,08 254,82 1.528,90

57.1.4         
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 301 мм до 400 мм

шт 1.484,25 296,85 1.781,10

57.1.5        
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 401 мм до 500 мм

шт 1.710,08 342,02 2.052,10

57.1.6      
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 501 мм до 600 мм

шт 2.022,83 404,57 2.427,40

57.1.7   
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 601 мм до 700 мм

шт 2.259,17 451,83 2.711,00

57.1.8  
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 701 мм до 800 мм

шт 2.492,75 498,55 2.991,30

57.1.9  
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 801 мм до 900 мм

шт 2.729,08 545,82 3.274,90

57.1.10
Відрізання недіючого газопроводу (газового вводу) 
діаметр від 901 мм до 1000 мм

шт 2.962,75 592,55 3.555,30

57.2
Відрізання газопроводу низького тиску на стояку 
або на стіні будинку

шт 355,42 71,08 426,50

57.3               Відрізання підземного газопроводу низького тиску шт 728,33 145,67 874,00

57.4.1             
Відрізання поліетиленового газопроводу від 
поліетиленового середнього та низького тиску 

шт 673,67 134,73 808,40

57.4.2           
Відрізання поліетиленового газопроводу від 
поліетиленового середнього та низького тиску 

шт 818,08 163,62 981,70

57.4.3          
Відрізання поліетиленового газопроводу від 
поліетиленового середнього та низького тиску 

шт 914,33 182,87 1.097,20

57.4.4          
Відрізання поліетиленового газопроводу від 
поліетиленового середнього та низького тиску 

шт 1.010,58 202,12 1.212,70

57.4.5        
Відрізання поліетиленового газопроводу від 
поліетиленового середнього та низького тиску 

шт 1.106,83 221,37 1.328,20

57.5.1           
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр до 100 

шт 328,42 65,68 394,10

57.5.2           
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 101 

шт 375,67 75,13 450,80

57.5.3
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 151 

шт 433,50 86,70 520,20

57.5.4
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 201 

шт 535,92 107,18 643,10

57.5.5
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 301 

шт 664,58 132,92 797,50

57.5.6
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 401 

шт 822,25 164,45 986,70

57.5.7
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 501 

шт 1.063,58 212,72 1.276,30

57.5.8
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 601 

шт 1.316,42 263,28 1.579,70

57.5.9
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 701 

шт 1.618,75 323,75 1.942,50

57.5.10
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 801 

шт 1.984,33 396,87 2.381,20

57.5.11
Установка (зняття) тимчасових заглушок середній 
та високий тиск (нормальні умови) діаметр від 901 

шт 2.440,50 488,10 2.928,60

57.6.1              
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром до 100 мм

шт 328,42 65,68 394,10



57.6.2           
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 101 мм до 150 

шт 375,67 75,13 450,80

57.6.3          
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 151 мм до 200 

шт 433,50 86,70 520,20

57.6.4        
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 201 мм до 300 

шт 535,92 107,18 643,10

57.6.5       
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 301 мм до 400 

шт 664,58 132,92 797,50

57.6.6      
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 401 мм до 500 

шт 822,25 164,45 986,70

57.6.7     
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 501 мм до 600 

шт 1.016,58 203,32 1.219,90

57.6.8     
Установка (зняття) тимчасових заглушок низький 
тиск (нормальні умови) діаметром від 601 мм до 700 

шт 1.258,33 251,67 1.510,00

57.7.1
Установа (зняття) тимчасових заглушок на висоті з 
приставної драбини середній, високий та низький 

шт 394,08 78,82 472,90

57.7.2
Установа (зняття) тимчасових заглушок на висоті з 
приставної драбини середній, високий та низький 

шт 451,83 90,37 542,20

57.7.3
Установа (зняття) тимчасових заглушок на висоті з 
приставної драбини середній, високий та низький 

шт 520,08 104,02 624,10

57.8.1           
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр до 100 мм

шт 462,33 92,47 554,80

57.8.2          
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 101 мм до 

шт 525,42 105,08 630,50

57.8.3        
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 151 мм до 

шт 609,50 121,90 731,40

57.8.4
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 201 мм до 

шт 751,33 150,27 901,60

57.8.5
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 301 мм до 

шт 927,33 185,47 1.112,80

57.8.6
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 401 мм до 

шт 1.150,58 230,12 1.380,70

57.8.7
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 501 мм до 

шт 1.489,58 297,92 1.787,50

57.8.8
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 601 мм до 

шт 1.841,42 368,28 2.209,70

57.8.9
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 701 мм до 

шт 2.264,67 452,93 2.717,60

57.8.10
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 801 мм до 

шт 2.781,33 556,27 3.337,60

57.8.11
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(середній та високий тиск) діаметр від 901 мм до 

шт 3.421,67 684,33 4.106,00

57.9.1
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 100 мм

шт 462,33 92,47 554,80

57.9.2
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 150 мм

шт 525,42 105,08 630,50

57.9.3
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 200 мм

шт 609,50 121,90 731,40

57.9.4
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 300 мм

шт 751,33 150,27 901,60

57.9.5
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 400 мм

шт 927,33 185,47 1.112,80

57.9.6
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 500 мм

шт 1.150,58 230,12 1.380,70

57.9.7
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 600 мм

шт 1.423,83 284,77 1.708,60

57.9.8
Установка(зняття) тимчасових заглушок в колодязі 
(низький тиск) діаметр до 700 мм

шт 1.760,00 352,00 2.112,00

57.10.1
Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів до 50 мм

шт 554,75 110,95 665,70

57.10.2
Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів від 50 мм до 75 мм

шт 641,00 128,20 769,20

57.10.3
Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів від 75 мм до 100 мм

шт 796,33 159,27 955,60

57.10.4
Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів від 100 мм до 125 мм

шт 845,67 169,13 1.014,80



57.10.5
Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів від 125 мм до 150 мм

шт 1.038,00 207,60 1.245,60

57.10.6
Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів від 150 мм до 200 мм

шт 1.306,67 261,33 1.568,00

57.11.1
Відрізання діючого внутрішнього газопроводу 
діаметр до 50 мм

шт 350,08 70,02 420,10

57.11.2
Відрізання діючого внутрішнього газопроводу від 50 
мм до 100 мм

шт 628,75 125,75 754,50

57.12.1
Перекриття крану на газовому вводі з 
установленням глушки (за заявою абонента) 

шт 202,50 40,50 243,00

57.12.2
Перекриття крану на газовому вводі з 
установленням глушки (за заявою абонента) 

шт 426,83 85,37 512,20

57.13            
Перекриття засувки на газовому вводі (за заявою 
абонента)

шт 585,50 117,10 702,60


