
Затверджено

№ п/п Найменування робіт
Одиниця 

виміру

Ціна без 

ПДВ грн.

ПДВ 20%, 

грн.

Разом з 

ПДВ, грн.

68.01            

Технічні умови приєднання до газорозподільної системи 

потужністю до 16 м3/год для фізичних осіб

об'єкт 816,58 163,32 979,90

68.02        

Технічні умови приєднання до газорозподільної системи 

потужністю до 16 м3/год для юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців

об'єкт 1 145,92 229,18 1 375,10

68.03   

Технічні умови приєднання до газорозподільної системи 

потужністю понад 16 м3/год для фізичних, юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців

об'єкт 2 158,25 431,65 2 589,90

68.04        

Внесення змін до технічних умов приєднання до 

газорозподільної системи потужністю до 16 м3/год для 

фізичних осіб

об'єкт 429,42 85,88 515,30

68.05    

Внесення змін до технічних умов приєднання до 

газорозподільної системи потужністю до 16 м3/год для 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

об'єкт 629,67 125,93 755,60

68.06    

Внесення змін до технічних умов приєднання до 

газорозподільної системи потужністю понад 16 м3/год для 

фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

об'єкт 1 137,00 227,40 1 364,40

68.07

Технічні умови  при реконструкції (технічному переоснащенні) 

потужністю до 16 м3/год для фізичних осіб

об'єкт 211,42 42,28 253,70

68.08

Технічні умови  при реконструкції (технічному 

переоснащенні)/ реконструкції вузла обліку потужністю до 16 

м3/год для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

об'єкт 360,42 72,08 432,50

68.09

Технічні умови  при реконструкції (технічному 

переоснащенні)/ реконструкції вузла обліку потужністю понад 

16 м3/год для фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців

об'єкт 1 219,33 243,87 1 463,20

68.10

Внесення змін до технічних умов  при реконструкції 

(технічному переоснащенні) потужністю до 16 м3/год для 

фізичних осіб

об'єкт 111,25 22,25 133,50

68.11

Внесення змін до технічних умов  при реконструкції 

(технічному переоснащенні) потужністю до 16 м3/год для 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

об'єкт 191,33 38,27 229,60

68.12

Внесення змін до технічних умов  при реконструкції 

(технічному переоснащенні) потужністю понад 16 м3/год для 

фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

об'єкт 645,25 129,05 774,30

Технічні умови  при реконструкції (технічному переоснащенні)/ реконструкції вузла обліку

Внесення змін до технічних умов  при реконструкції (технічному переоснащенні)

наказом № 365  від  28.12.2021

Ціни
виготовлення технічних умов на газифікацію

вводяться в дію з 01.01.2022 р.

Технічні умови приєднання до газорозподільної системи 

Внесення змін до технічних умов приєднання до газорозподільної системи


