ВАТ"Кіровоградгаз" інформує:
Плата за виконання додаткових робіт, що пов”язані з провадженням господарської діяльності з постачання та транспортування природного
газу, установлюється ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку
при здійсненні цих робіт.
Розмір оплати за послуги та роботи визначається на підставі обсягів фактично виконаних робіт, відповідно до державних будівельних норм,
державних стандартів, відомчих нормативних актів, затверджених відповідно до чинного законодавства. Крім того, витрати на матеріали,
транспортні витрати та витрати на переміщення до об’єктів виконання робіт визначаються додатково, в залежності від фактично використаних
матеріалів та відстані до замовника.
На вартість послуг нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків, відповідно до діючого законодавства

Побутові споживачі

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на підготовку і видачу технічних умов на газифікацію житлових будинків, квартир, додаткове встановлення газових
приладів, реконструкцію системи газопостачання будинку (квартири); реконструкцію вузла обліку газу(лічильника газу); технічне переоснащення
(заміна газових приладів, вузлів обліку газу(лічильників) та погодження робочого проекту на відповідність виданим технічним умовам
Найменування робіт

Одиниця вимiру

Ціна з ПДВ, грн.

Встановлення опалювальних, водогрійних, опалювально-водогрійних газових
приладів в багатоповерхових житлових будинках (для влаштування індивідуального
опалення і гарячого водопостачання квартир):
- підготовка і видача технічних умов
- погодження робочого проекту на відповідність виданим технічним умовам

1 технічні умови
1 проект

1517,81
296,15

1 технічні умови
1 проект

481,27
222,13

Технічні умови на додаткове встановлення газових приладів; реконструкція системи
газопостачання будинку (квартири); реконструкцію вузла обліку газу(лічильника
газу); технічне переоснащення (заміна газових приладів, вузлів обліку газу
(лічильників)
- підготовка і видача технічних умов
- погодження робочого проекту на відповідність виданим технічним умовам

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на врізку газопроводів-вводів та пуск газу в окреме житлове приміщення *
Надземні газопроводи
Врізка з врахуванням зниження та відновлення тиску та пуск газу в окреме житлове
приміщення
Підземні газопроводи

1 врізка

від 1577,38 до2231,23

Врізка з врахуванням зниження та відновлення тиску та пуск газу в окреме житлове
приміщення

-"-

від 1697,16 до 2351,01

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на приймання в експлуатацію об”єктів газопостачання **
Приймання підземної частини дворового вводу
Приймання надземної частини дворового вводу
Приймання внутрішнього газопроводу та обладнання
Приймання лічильника газу

1 прийомка
-"-"-"-

від 817,04 до 976,66
від 497,57 до 911,14
від 460,25 до 494,45
168,17

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на інші додаткові послуги, що пов'язані з провадженням господарської діяльності з постачання та транспортування
природного газу
Ремонт (за заявкою) ***:
- проточного водонагрівача

1 проточний
водонагрівач

від 240,00 до 900,00

- плити газової
- котла газового напольного
- котла газового навісного

1 плита
1 котел
1 котел

від 195,00 до 550,00
від 250,00 до 950,00
від 705,00 до 1500,00

1 одиниця

від 240,00 до 900,00

- АКОГ (конвектор)
встановлення (заміна) плити газової

1 плита
звертатися за телефоном 050-487-87-72; 24-97-40
Відключення побутових газових плит та проточних водонагрівачів
На 1 прилад

від 575,00 до 750,00

Припинення/обмеження газопостачання на об`єкт побутового споживача

На 1 ввід

від 102,47 до 316,72

1 об`єкт

329,62

Припинення газопостачання на об`єкт побутового споживача (індивідуальний
житловий будинок, квартира в багатоквартирному житловому будинку) шляхом
механічного від`єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи (без
тимчасового припинення газопостачання на об`єкти інших побутових споживачів)

1 припинення

604,77

Припинення газопостачання на об`єкт побутового споживача (квартира
багатоквартирного житлового будинку) шляхом механічного від`єднання газових
мереж споживача від газорозподільної системи при відновленні газопостачання на
газові прилади інших побутових споживачів

1 припинення

від 938,19 до 1512,24

60,85

Припинення газопостачання ****
Припинення газопостачання на об`єкт побутового споживача (індивідуальний
житловий будинок, квартира в багатоквартирному житловому будинку) шляхом
перекриття запірного пристрою на газопроводі-вводі, (ввідному газопроводі, перед
комерційним вузлом обліку) та його опломбування

Виконання робіт по припиненню газопостачання на окремий газовий прилад на
об`єкті побутового споживача (індивідуального житлового будинку, в квартирі
багатоквартирного житлового будинка), шляхом перекриття запірного (-их)
пристрою (-їв), та його (-їх) опломбування.

1 припинення

від 262,38 до 338,62

Відновлення газопостачання *****
Відновлення газопостачання на об’єкт побутового споживача (індивідуальний
житловий будинок, квартира в багатоквартирному житловому будинку), обладнаний
лічильником газу, шляхом розпломбування та відкриття запірного пристрою на
газопроводі-вводі (ввідному газопроводі, перед комерційним вузлом обліку), при
здійснені пуску газу

1 відновлення

від 208,40 до 698,22

Відновлення газопостачання на об’єкті побутового споживача (індивідуальний
житловий будинок, квартира в багатоквартирному житловому будинку),
обладнаного лічильником газу, шляхом розпломбування та відкриття запірного (-их)
пристрою (-їв)

-"-

від 235,92 до 742,20

Відновлення газопостачання на об’єкті побутового споживача (індивідуальний
житловий будинок, квартира в багатоквартирному житловому будинку), без
лічильника газу, шляхом розпломбування та відкриття запірного (-их) пристрою (їв)

-"-

від 180,91 до 662,46

Відновлення газопостачання на об’єкт побутового споживача (індивідуальний
житловий будинок, квартира в багатоквартирному житловому будинку), без
лічильника газу, шляхом розпломбування та відкриття запірного пристрою на
газопроводі-вводі (ввідному газопроводі, перед комерційним вузлом обліку), при
здійснені пуску газу

-"-

від 180,91 до 643,21

на 1 прилад

112,14

1 відновлення

від 955,82 до 1529,87

-"-

від 792,80 до 1070,85

Пуск газу після перерви газопостачання
Вiдновлення газопостачання на об`єкт побутового споживача (квартира
багатоквартирного житлового будинку) пiсля припинення газопостачання шляхом
механічного від`єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи
Вiдновлення газопостачання на об`єкт побутового споживача (індивідуального
житлового будинку) пiсля припинення газопостачання шляхом механічного
від`єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи (відновлення
газопостачання на 1 газовий прилад споживача)

Демонтаж та монтаж побутових лічильників газу (з об’ємною витратою до 16 куб.м/год)
Демонтаж
Монтаж

1 лічильник

474,11

-"-

474,11

Обстеження стану газифікації житлових помешкань
Проведення обстеження в квартирі багатоповерхового житлового будинку та
складання акта
Проведення обстеження в приватному секторі та складання акта: перевірка
розрахункової книжки

1 обстеження

103,61

-"-

157,61

Видача за заявою споживача копій документів, що знаходяться на архівному зберіганні в службі обліку газу
Пошук в сформованій базі даних необхідного документа, реєстрація заяви на видачу
документа, оформлення квітанції на оплату за послугу, пошук документа в архіві,
копіювання, видача копії документа (населення)

1 документ

95,47

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці
Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на підготовку і видачу технічних умов на газифікацію населених пунктів, окремих мікрорайонів, промислових,
сільськогосподарських, комунально-побутових підприємств, громадських будівель та споруд, багатоквартирних житлових будинків, будівництво
міжселищних,розподільних газопроводів та споруд на них, додаткове встановлення газових приладів та обладнання в залежності від потужностей
газовикористовуючого обладнання, реконструкцію систем газопостачання вузлів обліку газу (лічильників газу), технічне переоснащення (заміна
газових приладів, вузлів обліку газу (лічильників газу) та погодження робочого проекту на відповідність виданим технічним умовам.
Технічні умови на газифікацію населених пунктів, окремих мікрорайонів,
промислових, сільськогосподарських, комунально-побутових підприємств,
громадських будівель та споруд,багатоквартирних житлових будинків, додаткове
встановлення газових приладів, будівництво міжселищних, розподільних
газопроводів та споруд на них - в залежності від потужностей газовикористовуючого
обладнання
- підготовка і видача технічних умов
- погодження робочого проекту на відповідність виданим технічним умовам

1 технічні умови

від 2221,20 до 4442,41

1 проект

від 481,27 до 814,46

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на врізку газопроводів-вводів та пуск газу в окреме житлове приміщення *
Надземні газопроводи
Врізка з врахуванням зниження та відновлення тиску та пуск газу в окреме житлове
приміщення
Підземні газопроводи

1 врізка

від 1577,38 до 2231,23

Врізка з врахуванням зниження та відновлення тиску та пуск газу в окреме житлове
приміщення

-"-

від 1697,16 до 2351,01

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на приймання в експлуатацію об”єктів газопостачання **
Приймання підземної частини дворового вводу

1 прийомка

від 817,04 до 976,66

Приймання надземної частини дворового вводу

-"-

від 497,57 до 911,14

Приймання внутрішнього газопроводу та обладнання

-"-

від 460,25 до 494,45

Приймання лічильника газу

-"-

168,17

Ціни ВАТ "Кіровоградгаз" на інші додаткові послуги, що пов'язані з провадженням господарської діяльності з постачання та транспортування
природного газу
Опломбування (відключення) та розпломбування (підключення)******
Опломбування вхідної засувки (крану)
Розпломбування вхідної засувки (крану)

1 опломбування

від 58,41 до 95,49

1 розпломбування

від 54,08 до 88,44

Демонтаж та монтаж побутових лічильників газу (з об’ємною витратою до 16 куб.м/год)
Демонтаж
Монтаж

1 лічильник

549,96

-"-

510,62

Узгодження проектно-технічної документації на вузли обліку газу з промисловими лічильниками (з обємною витратою більше 16 куб.м/год)
Вивчення та аналіз проектно-технічної документації на вузол обліку

1 об’єкт

341,93

Виконання розрахунку на відповідність запроектованого типу лічильника газу або
звужуючогопристрою встановленому газоспоживчому обладнанню згідно програм
"Расход-НП", версія 2.30, МВУ-01/03-2003

-"-

683,77

Визначення відповідності місць розташування приладів обліку газу (датчиків тиску,
датчиків перепаду тиску, датчиків температури, коректора або обчислювача
лічильника) нормативним документам

-"-

170,92

Перевірка правильності виконання проектно-технічної документації

-"-

1025,68

Погодження проектно-технічної документації на вузол обліку газу на відповідність
наданим технічним вимогам та чинним нормативним документам, реєстрація в
журналі, видача рахунку

-"-

341,93

Узгодження заяки на підключення підприємства до газових мереж

-"-

109,43

Інші послуги, які надаються відділом метрології споживачам - юридичним особам
Проведення консультацій по вибору місця встановлення вузла обліку газу, вибору
типу вузла обліку, коректора

1 консультація

1707,82

1 зміна

200,78

Вхід в режим програмування. Програмування (конфігурування) обчислювача на
вузлі обліку газу.

-"-

4,63

Вивід на программу "Друк", роздрукування обчислювача конфігурації

-"-

4,63

Реєстрація виконаної роботи в журналі та видача замовнику рахунку на сплату за
послуги

-"-

191,52

1 розрахунок

1102,81

Внесення фізіко-хімічних властивостей газу в електронний обчислювач за заявкою
підприємства - споживача газу

-"-

627,97

Виконання розрахунку на звужуючий пристрій та розрахунок прямих дільниць
вузла обліку газу

-"-

2542,57

1 виклик

1056,86

1 розрахунок

1638,89

Внесення змін в конфігурації електронного обчислювача по запиту:

Виконання робіт по формуванню місячних, декадних, добових звітів витрат
природного газу з електронного обчислювача по запиту споживача

Виклик інженера-метролога на підприємство для визначення правильності роботи
вузла обліку газу по запиту
Виконання розрахунку для вибору типорозміру лічильника

* Вартість робіт та послуг визначається в залежності від діаметру та тиску (низький, середній) газових мереж, кількості приладів в житловому приміщенні.
Відновлення ізоляційного покриття газопроводу здійснюється при врізці підземного дворового вводу і обраховується додатково. Підключення газових
стояків в багатоповерхових будинках та окремих дворових вводів житлових будинків враховується додатково.
** Вартість робіт та послуг визначається в залежності від протяжності, тиску (низький, середній) газових мереж, наявності обладнання та споруд на них
(регулятор тиску, шафовий розподільчий пункт).
*** Вартість робіт та послуг визначається в залежності від кількості частин приладу, що потребують ремонту, обсягу та складності виконуваних ремонтних
робіт, а також відстані до місця проведення робіт.
**** Вартість робіт та послуг визначається в залежності від наявності заглушки та зручних або незручних умов праці.
***** Вартість робіт та послуг визначається в залежності від кількості приладів в житловому приміщенні.
****** Вартість робіт та послуг визначається в залежності від складності робіт.
Адміністрація ВАТ "Кіровоградгаз"

