
Назва робіт, послуг
Вартість  з 

ПДВ, грн.
1. Повірка побутового лічильника газу (для населення)

Установлення інвентарної перемички   зі зняттям лічильника газу 129.48

ПЛГ понад 20 років 181.72

Установка газового лічильника на стенді 12.27

Включення комп'ютера та підготовка програми до роботи 42.60

Перевірка герметичності комп'ютерної установки 43.61

Перевірка лічильника і зняття необхідних показників 104.15

Зняття газового лічильника від стенду та упакування в індивідуальну тару 21.81

Установлення та зняття байпасу при заміні лічильника газу 354.36

ПЛГ понад 20 років 497.47

 Опломбування газового лічильника 22.72

Витрати ЦСМ 51.50

2. Опломбування газового лічильника (для населення)

Виїзд та опломбування газового лічильника  (населенню) 214.65

3. Проведення діагностики об'єкту системи газопостачання (для населення) 37.33

Установлення інвентарної перемички (байпасу)зі зняттям лічильника газу 145.66

ПЛГ понад 20 років 204.44

Установка газ.лічильника на стенді 13.80

Включення комп'ютера та підготовка програми до роботи 47.70

Перевірка герметичності комп'ютерної установки 49.07

Перевірка лічильника і зняття необхідних показників 116.59

Зняття газового лічильника від стенду та упакування в індивід. тару 24.53

Установлення та зняття байпасу при заміні лічильника газу 398.66

ПЛГ понад 20 років 559.66

Виїзд представника, опломбування ГЛ 372.45

Установка манометра 345.97

Зняття манометра 258.19

Демонтаж ЗДПД 123.68

Монтаж ЗДПД 218.26

Технічна діагностика ЗДПД 509.26

7. Монтаж та демонтаж датчика тиску 851.20

Монтаж та демонтаж датчика тиску 68.59

 Монтаж та демонтаж перетворювача температури 68.59

8. Налаштування параметрів коректорів об'єму газу

Контроль поточного стану коректора 41.91

Введення параметрів газу 74.50

Перевірка параметрів вимірювального блоку 39.58

9. Послуги по обслуговуванню промислових вузлів обліку природного газу

Розпломбування коректору об'єму природного газу, зняття необхідних показників 22.76

Зняття  коректору об'єму природного газу 68.59

Розпломбування ГЛ природного газу 22.76

Опломбування ГЛ об'єму природного газу 38.69

Опломбування коректору об'єму природного газу 38.69

Налаштування коректору об'єму природного газу 201.74

Розпломбування вхідної засувки 38.69

Опломбування вхідної засувки 77.39

Оформлення необхідної документації 68.59

Вартість інших послуг, що надає ПрАТ "Гадячгаз"

4. Планова повірка лічильників (для промисловості та бюджетних установ)

5. Установка і зняття монометра (для промисловості та бюджетних установ)

6. Технічна діагностика засобів дистанційної передачі даних (для промисловості)



Вручення повідомлення про борг 40.35

10. Повідомлення юридичних осіб про заборгованість за спожитий природний газ

Вручення повідомлення про заборгованість за спожитий природний газ 85.35

Складання акта-претезії про недопуск 387.97

Підготовка листа-повідомлення про відключення від газових мереж 1939.84

11.Установка і зняття манометра

Установка манометра 345.97

Зняття манометра 258.19

12. Врізка, пуск газу в систему  газопостачання

Приєднання (вріз) пуск газу в газопроводи -вводи 940.75

Врізка поліетиленового газ-ду в поліетиленовий до Д 50 мм:

з відключенням споживачів 717.81

без відключення 557.25

фасоної частини 94.45

13. Пуск газу в окрему квартиру 142.11

на кожний наступний газовий прилад 39.04

Пуск газу в газопровід комунально-побутових об'єктів 168.66

на кожний наступний газовий прилад 46.85

Ізолювання газопроводу в місцях врізу полімерними стрічками 1кв.м. 627.45

Обріз недіючого газопроводу (газ.вводу) до Д 100мм 673.84

14. Монтаж труб поліетиленових

до Д 65 мм 11026.64

до Д110 мм 11688.24

15. Підключення плити газової (двохконфоркова, чотирьохконфоркова) 886.96

16. Підключення ГК і АОГВ, конвектора 895.26

17. Підключення опалювальної печі 619.45

18. Установка комбінованого будинкового регулятора тиску 609.82

19. Відрізка підземного газопроводу низького тиску

Відрізка підземного газ-ду н/тиску, d 32-50 710.26

 d 50-110 910.59

Ізолювання газопроводу в місцях врізу полімерними стрічками 1 кв. м 627.45

20. Відріз газопроводу низького тиску на стояку або на стіні будинку

Відріз г-ду н/тиску, d 32-50 346.02

d 50-110 505.88

21. Земельні роботи при прокладанні газопроводу

Розробка ґрунту вручну, засипка вручну траншеї (1м.х 0,4х 1,15) 520.38

22. Земельні роботи при врізанні газопроводу

Земельні роботи 2081.51

низький тиск   до 80мм 240.34

     81-100 мм 303.12

   101-150 мм 387.41

середній тиск  до 80мм 344.37

     81-100 мм 405.35

   101-150 мм 491.44

24. Заміна газового котла (для населення)

Демонтаж газопроводу до газового котла 179.36

Демонтаж системи опалення від котла 717.43

Демонтаж системи водопостачання від котла 358.72

Демонтаж димоходу 179.36

Демонтаж котла з приміщення на вулицю 179.36

Встановлення котла 358.72

23. Зниження та відновлення  тиску газу в газопроводи на ділянці довжиною до 1м

Будівельно - монтажні роботи



Підключення до котла системи  водопостачання 538.08

Підключення до котла системи  опалення 1793.59

Встановлення циркуляційного насосу 717.43

Встановлення мембранного компенсаційного баку, запобіжного клапану та манометру 358.72

Монтаж димоходу 717.43

Встановлення радіатора опалення 538.08

Демонтаж існуючого газопроводу 358.72

Приєднання до газопостачання 896.79

26. Приєднання  об'єктів до газорозподільних мереж (нестандартне приєднання)

Оформлення документації 124.14

Навантаження і розвантаження з автомобіля газозварювального обладнання та матеріалів 49.30

Заправка газозварювального апарату, прокладання шлангів до місця праці, розрядка 

апарату 84.62

Встановлення ГЛ в новий газ-від 503.31

Встановлення крана 32.65

Встановлення фільтра 32.65

Встановлення опор під надземні газопроводи 367.92

Монтаж поліетиленових труб до d 65 мм 1692.96

Прокладання труб до газових приладів 49.30

Прокладання труб до газових приладів (на висоті) 59.23

Продувка газ-ду повітрям 0.99

Установка КБРТ 220.75

Первинний пуск КБРТ 419.42

Приєднання (вріз) пуск газу в газопроводи -вводи 889.05

Земельні роботи при врізанні 293.55

Розробка грунту вручну, засипка вручну траншеї (1м.х 0,4х 1,15) 266.86

Ізолювання  газопроводу  в місцях врізу 280.20

Зниження та відновлення тиску газу 123.25

Опломбування газового лічильника 134.16

Встановлення шафи під  газовий лічильник 49.69

Фарбування газопроводу 48.27

Випробування газопроводу на міцність 318.44

Випробування газопроводу на щільність 254.84

Вартість автомобіля за 1 год 70.75

27. Приймання в експлуатацію об'єктів виконаних сторонніми організаціями (для 

населення) 320.06

28. Приймання в експлуатацію об'єктів виконаних сторонніми організаціями (для 

підприємств) 433.87

29. Технічне обслуговування  сигналізатора (для населення) 207.64

30. Технічне обслуговування сигналізатора (для підприємств) 399.29

31. Визначення траси підземних газопроводів 56.71

Від'єднання електро - перемичок від суміжних віток газопроводу 16.20

Монтаж вимірювальної схеми підключення до газпроводу 138.55

Виконання трасування підземного газопроводу довжиною до 50 пог. м. 121.53

Відмітка траси газопроводу довжиною до 50 п. м. 15.39

Демонтаж вимірювальної схеми відключення газопроводу 56.71

З'єднання суміжних віток газопроводів електромонтерами 51.85

Прив'язка газопроводу до місцевості і до проекту 456.96

32. Ліквідація витоку газу 38.62

33. Пуск газу в газопровід (для побутових споживачів) 239.62

25. Приєднання газового котла до системи газопостачання на гнучкому рукаві



Кількість приладів на 1 стояку  до 5 186.94

                                                   6-10 320.46

                                                 11-15 454.45

                                         більше 15 587.51

35. Розпалювання газових приладів (для підприємств та організацій) 212.11

36. Проведення розрахунків для встановлення необхідного обладнання 442.28

37. Технічне обслуговування газових приладів (для підприємств та організацій)

Технічне обслуговування : 82.54

Газова плита 2-х конфоркова 88.09

                            3-ох комфоркова 110.06

                            4 -ох комфоркова 132.02

Проточний водонагрівач з автоматичним пристроєм 167.74

Ємнісний водонагрівач з автоматичним пристроєм 247.63

Опалювальна піч з автоматичним пристроєм 115.61

Плита ресторанна з автоматикою з одним пальником 199.85

на кожний наступний пальник 54.84

без автоматичного пристрою з одним пальником 154.26

на кожний наступний пальник 45.32

Конвектор газовий з автоматикою 118.26

Двухконтурний котел зарубіжного виробництва 362.03

вітчизняного виробництва 275.14

Котел типу КС з автоматикою АПОК-1 275.14

Котел типу АОГВ з автоматикою  Евросит, Каре, Хоневелл, Факел 362.03

Включення  ємнісного водонагрівача 59.34

Включення водонагрівач проточний газов 59.34

Включення двухконтурного котла 143.68

Включення плити газової 51.54

Включення  опалювальної печі 37.16

на кожний наступний котел 31.55

Включення плити ресторанної з автоматикою 63.19

без автоматики 51.54

Включення котла  типу КС з автоматикою АПОК-1 59.34

Включення котла типу АОГВ з автоматикою  Евросит, Каре, Хоневелл, Факел 143.68

Підключення до газопостачання об'єкту  без установки заглушки 49.98

Підключення до газопостачання об'єкту  з установкою заглушки 81.20

Механічне приєднання об'єкту 504.58

Відключення  ємнісного водонагрівача 29.68

Відключення опалювальної печі 17.81

на кожний наступний котел 13.43

Відключення плити газової 13.43

Відключення плити ресторанної з автоматикою 18.47

Відключення водонагрівача проточного газового 29.67

Відключення конвектора газового з автоматикою 19.37

Відключення котла  типу КС з автоматикою АПОК-1 29.67

Відключення двухконтурного котла 54.66

Відключення котла  типу АОГВ з автоматикою Евросит, Каре, Хоневелл, Факел 54.66

Відключення від газопостачання об'єкту  без зняття заглушки 49.97

Відключення від газопостачання об'єкту  з зняттям заглушки 81.21

Механічне від'єднання об'єкту 504.40

Перевірка щільності газових приладів 41.27

Газова плита 2-х конфоркова 41.27

                           3-ох комфоркова 46.82

34. Пуск газу в газове обладнання житлового будинку



                          4 -ох комфоркова 55.03

Проточний водонагрівач з автоматикою 104.51

з напівавтоматичним пристроєм 63.24

Ємнісний водонагрівач 63.29

Опалювальний котел з автоматикою 60.58

Опалювальна піч з автоматоматичним пристроєм 41.27

Двухконтурний котел 125.51

Плита ресторанна з одним пальником 105.68

на кожний наступний пальник 54.84

Конвектор газовий з автоматикою 63.24

Котел типу КС з автоматикою АПОК-1 82.55

Котел типу АОГВ з автоматикою Евросит, Каре, Хоневелл, Факел 125.51

38. Технічне обслуговування газопроводів в котельній 0.00

Перевірка плавності ходу і закриття запірної арматури 324.09

Перевірка стану та щільності кріплення газопроводів і запірної арматури 106.95

Перевірка на щільність роз'ємних з'єднань 324.09

Перевірка герметичності з'еднань імпульсних трубок гумових рукавів 162.04

Технічне обслуговування системи ГРМ багатоповерхових будинків 917.16

39. Технічне обслуговування багатоповерхових будинків

Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу житлового будинку 51.50

на квартиру 1-го поверху 22.72

у разі розводки внутрішнього будинкового газопроводу, яка проходить в сходових клітках 77.25

на квартиру 1-го поверху 34.84

Перевірка на щільність фланцевих, різьбових з'єднань та зварних стиків на газопроводі - 

вводі в будову 

Д-15 209.15

Д-32 228.97

Д-40 317.91

Технічне обстеження  відключаючого пристрою

 - кран 4.23

 - електроізолюючий фланець 7.04

 - засувка 9.86

Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 4.40

Перевірка на загазованість підвального приміщення 

всередині приміщення 42.27

через вентканал 8.45

Технічне обслуговування кранів на газопроводах

Д до 50мм 83.66

Д 51-86 142.22

Перевірка плавності ходу і закриття запірної арматури 162.04

Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу

до 20п.м. 18.32

21-50 п.м. 22.54

51-100 п.м. 32.41

100- 240 п.м 87.36

40. Технічне обслуговування котельні

Технічне обслуговування 

а)з одним котлом із автоматикою 2476.01

б)на кожний наступний котел 463.44

Технічне обстеження (технічний огляд)

а)з одним котлом із автоматикою 755.12

б)на кожний наступний котел 123.15



Відключення обладнання котельної на літній період

Газифікована котельна  249.87

Передпускова підготовка газифікованої котельної з пуском котельної

а) з одним котлом з автоматикою 2586.20

б)на кожний наступний котел 525.02

Пуск газифікованої котельної

а) з одним котлом з автоматикою 385.66

б)на кожний наступний котел 108.57

Усунення витікання газу на різьбових з'єднаннях г-ду в котельній

до  ф20 мм. 133.65

  Ф  21-40 мм. 248.21

  Ф 41-60 мм. 353.22

Заміна пружини електромагнітного клапана 405.11

Прочистка отворів інжекційних пальників чавунних секційних котлів 1108.37

Заміна газового лічильника

РГ, ЛГ,РС-40 943.27

Арсенал GMS-65 1083.82

РГ, ЛГ, РС-100 1318.07

РГ, ЛГ, РС-160 1399.28

РГ, ЛГ, РС-200 1477.37

РГ, ЛГ, РС-250 1655.40

РГ, ЛГ, РС-300 1814.69

РГ, ЛГ, РС-400 2136.40

РГ, ЛГ, РС-600 2814.18

РГ, ЛГ, РС-1000 3204.60

Заміна прокладки на газопроводі в котельній

до Ф 50 483.68

Ф 51-100 515.50

Ф 101-150 636.43

Ф 151-200 770.07

Заміна засувки (крана) на газ-ді в котельній

до Ф 50 515.50

Ф 51-100 757.35

Ф 101-150 1005.55

Ф 151-200 1263.30

41. Технічне обслуговування сигналізатора (для юридичних осіб) 399.29

42. Монтаж сигналізатора 942.34

43. Пуск газу в газопровід для юридичних осіб 216.19

44. Ремонт кранів на газопроводах

до Д 50 мм 285.21

до Д 86 мм 485.35

45. Чистка конвектора 1650.43

46. Ізоляція ділянки газопроводу після проведеної врізки 1050.76


