
№ п/п Види робіт
Один.     
виміру

Ціна  без 
ПДВ, грн

ПДВ 20 %, 
грн

Ціна  з 
ПДВ, грн

Пуск газу

1 Пуск газу в будівлю (низький тиск):

1.1.
обладнаний малометражним котлом з одночасним пуском 
газу в інші газові прилади на котел

шт 160,92 32,18 193,10

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50

                   на газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

                   на додатковий котел шт 37,67 7,53 45,20

1.2
обладнаний малометражним котлом, який знаходиться на 
сервісному обслуговуванні в сторонній організації на котел

шт 123,17 24,63 147,80

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50

                   на газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

1.3.
обладнаний газовими конвекторами з одночасним пуском газу 
в інші газові прилади на конвектор

шт 160,92 32,18 193,10

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50

                   на  газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

                   на  конвектор шт 37,67 7,53 45,20

1.4. обладнаний газовою плитою без ОК на плиту шт 138,58 27,72 166,30

                   на  газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

2. Пуск газу в будівлю(середній тиск):

2.1.
обладнаний малометражним котлом з одночасним пуском 
газу в інші газові прилади на котел

шт 198,50 39,70 238,20

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50
                   на  газову колонку шт 37,67 7,53 45,20
                   на додатковий котел шт 37,67 7,53 45,20

2.2
обладнаний малометражним котлом, який знаходиться на 
сервісному обслуговуванні в сторонній організації на котел

шт 152,17 30,43 182,60

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50
                   на  газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

2.3
обладнаний газовими конвекторами з одночасним пуском газу 
в інші газові прилади на конвектор

шт 198,50 39,70 238,20

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50
                   на  газову колонку шт 37,67 7,53 45,2

                   на  конвектор шт 37,67 7,53 45,20

2.4 обладнаний газовою плитою без ОК на плиту шт 174,50 34,90 209,40

                   на  газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

3.
Пуск газу у разі  додаткової установки або заміни газового 
котла (газової колонки) в існуючій газифікації на 1 прилад

шт 133,50 26,70 160,20

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50

                   на газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

4.

Пуск газу у разі  додаткової установки або заміни газового 
котла (газової колонки) в існуючій газифікації, який  
знаходиться на сервісному обслуговуванні в сторонній 
організації на 1 прилад

шт 95,83 19,17 115,00

                   на газову плиту шт 15,42 3,08 18,50

                   на газову колонку шт 37,67 7,53 45,20

Пуск газу в газове обладнання

вводяться з 01.09.2020 р



5.
Пуск газу у разі додаткової установки або заміни газової 
плити в існуючій газифікації на плиту

шт 111,17 22,23 133,40

6. Пуск газу в газове обладнання житл.будинку (багатоповерх)
1 стояк

кільк.приладів на 1стояку  до 5 205,42 41,08 246,50

                                                                    6-10 350,83 70,17 421,00

                                                                   11-15 498,08 99,62 597,70

                                                    більше  15    643,50 128,70 772,20

7.
Пуск газу у разі додаткової установки конвектора в існуючій 
газифікації на конвектор

шт 99,33 19,87 119,20

8. Пуск газу в газогенератор
шт 106,08 21,22 127,30


