
Затверджено
наказом № 312  від  19.11.2020

Ціни
на виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи 

газопостачання згідно укладених договорів  

вводяться в дію з 01.01.2021

№ п/п Найменування робіт Одиниця 
виміру

Ціна без 
ПДВ грн.

ПДВ 20%, 
грн.

Разом з 
ПДВ, грн.

61.1.1              
Технічне обслуговування побутової газової плита 
ПГ-2

шт 55,67 11,13 66,80

61.1.2
Технічне обслуговування побутової газової плита 
ПГ-3

шт 59,42 11,88 71,30

61.1.3
Технічне обслуговування побутової газової плита 
ПГ-4

шт 98,33 19,67 118,00

61.1.4
Технічне обслуговування побутової газової плита 
ПГ-5

шт 112,92 22,58 135,50

61.1.5
Технічне обслуговування побутової газової плита 
ПГ-6

шт 137,50 27,50 165,00

61.1.6
Технічне обслуговування проточного 
водонагрівача

шт 128,17 25,63 153,80

61.1.7 Технічне обслуговування ємнісного водонагрівача шт 170,67 34,13 204,80
61.1.8 Технічне обслуговування опалювального котла шт 167,00 33,40 200,40
61.1.9 Технічне обслуговування опалювальної печі шт 78,00 15,60 93,60

61.1.10
Технічне обслуговування пальника 
інфрачервоного випромінювання

шт 51,67 10,33 62,00

61.1.11
Технічне обслуговування плити ресторанної з 
одним пальником

шт 143,33 28,67 172,00

61.1.12
Технічне обслуговування плити ресторанної на 
кожний наступний пальник

шт 47,17 9,43 56,60

61.1.13 Технічне обслуговування кондиціонера дахового шт 156,25 31,25 187,50
61.1.14 Технічне обслуговування конвектора газового шт 169,92 33,98 203,90
61.1.15 Технічне обслуговування печі для випічки шт 107,42 21,48 128,90
61.1.16 Перевірка працездатності лічильника шт 16,25 3,25 19,50

61.2.1

Перевірка зовнішнього стану кранів, герметичності 
різьбових з'єднань та запірної арматури газом під 
робочим тиском на ввідних, внутрішніх та 
надземних газопроводах

шт 5,08 1,02 6,10

61.2.2

Перевірка зовнішнього стану, герметичності 
різьбових, зварних з'єднань та запірної арматури 
газом під робочим тиском на ввідних, внутрішніх та 
надземних газопроводах

шт 1,75 0,35 2,10

61.3.1

Планове випробування на щільність газом або 
повітрям під тиском (500 мм вод. ст.)  до 5 прил на 
1 стояку

шт 66,83 13,37 80,20

61.3.2

Планове випробування на щільність газом або 
повітрям під тиском (500 мм вод. ст.)  6-10 прил на 
1 стояку

шт 78,00 15,60 93,60

61.3.3

Планове випробування на щільність газом або 
повітрям під тиском (500 мм вод. ст.)  11-19 прил 
на 1 стояку

шт 92,75 18,55 111,30

61.3.4

Планове випробування на щільність газом або 
повітрям під тиском (500 мм вод. ст.)  20 і більше 
прил на 1 стояку

шт 107,58 21,52 129,10

61.4.1
Технічний огляд ввідних (надземних) газопроводів 
до 20 пог.м, (відрізок)

шт 18,42 3,68 22,10

61.4.2
Технічний огляд ввідних (надземних) газопроводів 
від 21 до 50 пог.м, (відрізок)

шт 23,25 4,65 27,90

61.4.3
Технічний огляд ввідних (надземних) газопроводів 
від 51 до 100 пог.м, (відрізок)

шт 33,33 6,67 40,00

61.5

Технічне обслуговування внутрішньобудинкової 
системи газопостачання мінікотельні (без 
обслуговування газового котла), (мінікотельня)

шт 198,92 39,78 238,70



61.6

Технічне обслуговування внутрішньобудинкової 
системи газопостачання котельні (без 
обслуговування газового котла), (котельня)

шт 289,83 57,97 347,80


