
№  
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ 

КАТЕГОРІЯ 
споживачів 

ВАРТІСТЬ за 
одну послугу, 

грн 

ВАРТІСТЬ за 
дві послуги, 

грн 
1 Технічні умови на приєднання 

до мереж водопостачання та 
водовідведення                               
(квітень-жовтень) 

ІІ 751,97 1503,94 

2 Технічні умови на приєднання 
до мереж на водопостачання 
та водовідведення                                                         
(листопад, березень) 

ІІ 794,95 1589,90 

3 Технічні умови на приєднання 
до мереж на водопостачання 
та водовідведення                                                         
(грудень-лютий) 

ІІ 837,90 1675,80 

4 Технічні умови на приєднання 
до мереж на водопостачання 
та водовідведення                                                         
(квітень-жовтень) 

І 389,41 778,82 

5 Технічні умови на приєднання 
до мереж на водопостачання 
та водовідведення                                                       
(листопад, березень) 

І 407,14 814,28 

6 Технічні умови на приєднання 
до мереж на водопостачання 
та водовідведення                                                        
(грудень-лютий) 

І 424,32 848,64 

7 Технічні умови на 
встановлення лічильника  

І 100,28  

8 Технічні умови на 
встановлення лічильника  

ІІ 243,54  

9 Внесення змін в технічні 
умови на встановлення 
лічильника 

І 65,89  

10 Внесення змін в технічні 
умови на встановлення 
лічильника 

ІІ 128,94  

11 Внесення змін в технічні 
умови на приєднання до 
мереж 

І+ІІ 214,85 429,70 

12 Погодження проектної 
документації 

І 147,71 295,42 

13 Погодження проектної 
документації 

ІІ 201,42 402,84 

14 Роботи бригади по 
відновленню приєднання до 
мереж водопостачання 

І 512,54  



15 Роботи бригади по 
відновленню приєднання до 
мереж водопостачання  та/або 
каналізації 

ІІ 598,89  

16 Роботи бригади по 
приєднанню до каналізації 

І+ІІ 427,23  

17 Розблокування каналізації в 
багатоквартирному 
будинку(бар'єр) 

І 728,40  

18 Пломбування лічильника       
(в будинку) 

І 9,00  

19 Пломбування лічильника      
(в колодязі) 

І 48,06  

20 Пломбування лічильника (в 
приміщенні) 

ІІ 61,99  

21 Пломбування лічильника (в 
колодязі) 

ІІ 127,68  

22 Аналіз  води по 
органолептичним та фізико-
хімічним показникам 

 495,52  

23 Аналіз  води по 
органолептичним, 
бактерологічним та фізико-
хімічним показникам 

 622,76  

24 Внесення змін в проектну 
документацію                      
(лічильник) 

 185,76  

25 Внесення змін в проектну 
документацію                      
(мережі) 

І+ІІ 209,34  

 

До першої категорії споживачів (І) відноситься населення, що проживає в 
приватних та багатоквартирних будинках. 

До другої категорії споживачів (ІІ) відносяться фізичні особи-підприємці, 
бюджетні установи та юридичні особи. 


