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Ціни
на виконання робіт з технічного обслуговування обладнання із захисту підземних 

газопроводів від корозії 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.

63.1.1

Технічне обслуговування ЕІФ та вимірювання 
різниці потенціалів "трубопровід-земля" низький 
тиск, загальна кількість, (ЕІФ)

шт 53,58 10,72 64,30

63.1.2

Технічне обслуговування ЕІФ та вимірювання 
різниці потенціалів "трубопровід-земля" середній 
тиск, високий тиск загальна кількість, (ЕІФ)

шт 105,83 21,17 127,00

63.1.3

Вимірювання різниці потенціалів 
"трубопровід-земля" (для побудови діаграм 
зміщення потенціалів, низький тиск, 20% від 
загальної кількості, (ЕІФ)

шт 34,08 6,82 40,90

63.1.4

Вимірювання різниці потенціалів 
"трубопровід-земля" (для побудови діаграм 
зміщення потенціалів), високий тиск, середній тиск 
20% від загальної кількості, (ЕІФ)

шт 86,25 17,25 103,50

63.1.5
Вимірювання різниці потенціалів "трубопровід - 
земля" на КВП, (КВП)

шт 40,67 8,13 48,80

63.1.6
Технічний огляд та обслуговування станцій 
катодного захисту КСС-600, (станція)

шт 162,08 32,42 194,50

63.1.7

Технічний огляд та обслуговування станцій 
катодного захисту ТКСС-1200, ОПС, АРТЗ, 
(станція)

шт 243,00 48,60 291,60

63.1.8

Технічне обслуговування ЕХЗ (перевірка 
електричного опору ізоляції установок ЕХЗ та 
з'єднувальних кабельних ліній), (УКЗ)

шт 31,25 6,25 37,50

63.1.9

Технічне обслуговування УХЗ (перевірка опору 
розтікання анодного та захисного заземлення), 
(УКЗ)

шт 130,42 26,08 156,50

63.1.10
Перевірка ефективності роботи установок  ЕХЗ 
(станції катодного захисту),(станція)

шт 1 631,25 326,25 1 957,50

63.1.11
Технічний огляд та обслуговування установки 
протекторного захисту, (станція)

шт 102,17 20,43 122,60

63.1.12
Плановий ремонт станцій катодного захисту типу 
КСС-600, (станція)

шт 583,83 116,77 700,60

63.1.13
Плановий ремонт станцій катодного захисту типу 
КСС-1200, (станція)

шт 876,00 175,20 1 051,20

63.1.14
Плановий ремонт точки дренування в ковері,  
(ковер)

шт 106,67 21,33 128,00

63.2.1

Перевірка щільності  підземних  розподільних  
газопроводів  за допомогою  
приладів(газоаналізатор)

км 705,08 141,02 846,10

63.2.2
Перевірка щільності газопроводів - вводів за 
допомогою  приладів (газоаналізатор)

км 593,75 118,75 712,50

63.2.3

Перевірка стану ізоляційного покриття труби 
підземних розподільних газопроводів за 
допомогою  приладів з застосуванням рамочної 
антени(сталеві)

км 3 455,25 691,05 4 146,30

63.2.4

Перевірка стану ізоляційного покриття  
газопроводів - вводів за допомогою  приладів з 
застосуванням рамочної антени (сталеві)

км 8 983,67 1 796,73 10 780,40

63.2.5
Прив'язка траси підземного газопроводу на 
місцевості трасошукачем ТПК-1

км 2 226,67 445,33 2 672,00

63.2.6

Контрольна перевірка технічного стану підземних  
трубопроводів  під час їх технічного обстеження 
методом шурфування, (відрізок)

км 95,67 19,13 114,80


