
№  
НАЙМЕНУВАННЯ  ПОСЛУГ 

КАТЕГОРІЯ 
споживачів 

ВАРТІСТЬ за 
одну послугу, 

грн. 

ВАРТІСТЬ за 
дві послуги, 

грн. 

ДАТА 
 введення 

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

Юридичні 
особи 

1779,60 3559,20 05.04.2021 
 

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

Юридичні 
особи 

1879,20 3578,40 05.04.2021 
 

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

Юридичні 
особи 

1978,80 3957,60 05.04.2021 
 

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

Фізичні 
особи 

921,60 1843,20 05.04.2021 
 

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

Фізичні 
особи 

962,70 1925,40 05.04.2021 
 

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

Фізичні 
особи 

1002,60 2005,20 05.04.2021 
 

7 Внесення змін в технічні 
умови на приєднання до 
мереж 

Фізичні/ 
Юридичні 

особи 

497,70 995,40 05.04.2021 
 

8 Погодження проектної 
документації 

Фізичні 
особи 

304,80 609,60 05.04.2021 
 

9 Погодження проектної 
документації 

Юридичні 
особи 

466,80 933,60 05.04.2021 
 

10 Роботи бригади по 
відновленню приєднання до 
мереж водопостачання 
та/або каналізаційних мереж 

Фізичні 
особи 

624,00 - 05.04.2021 
 

11 Роботи бригади по 
відновленню приєднання до 
мереж водопостачання 
та/або каналізаційних мереж 

Юридичні 
особи 

1072,20 -  05.04.2021  

12 Роботи бригади по 
приєднанню до каналізації 

Фізичні/ 
Юридичні 

особи 

646,50 - 05.04.2021 

13 Роботи по перевірці 
виконаних робіт згідно 
погодженій проектній 
документації 

Фізичні/ 
Юридичні 

особи  

178,20 - 05.04.2021 



14 Пломбування лічильника (в 
будинку/квартирі) 

Фізичні 
особи 

19,50 - 05.04.2021 

15 Пломбування лічильника (в 
колодязі) 

Фізичні 
особи 

66,00 - 05.04.2021 

16 Пломбування лічильника (в 
приміщенні) 

Юридичні 
особи 

90,00 - 05.04.2021 

17 Пломбування лічильника (в 
колодязі) 

Юридичні 
особи 

207,00 - 05.04.2021 

18 Аналіз води по 
органолептичним та фізико-
хімічним показникам 

Фізичні 
особи 

878,80 - 26.12.2019 

19 Аналіз води по 
органолептичним та фізико-
хімічним показникам 

Юридичні 
особи 

1038,60 - 26.12.2019 

20 Аналіз води по 
органолептичним, 
бактеріологічним та фізико-
хімічним показникам 

Фізичні 
особи 

1104,50 - 26.12.2019 

21 Аналіз води по 
органолептичним, 
бактеріологічним та фізико-
хімічним показникам 

Юридичні 
особи 

1305,30 - 26.12.2019 

22 Внесення змін в проектну 
документацію (вузол обліку) 

Фізичні 
особи 

215,80 - 01.04.2021 

23 Внесення змін в проектну 
документацію (мережі) 

Фізичні 
особи  

354,60 - 01.04.2021 

24 Внесення змін в проектну 
документацію (вузол обліку) 

Юридичні 
особи 

     506,00 - 01.04.2021 

25 Внесення змін в проектну 
документацію (мережі) 

Юридичні 
особи 

939,60 - 01.04.2021 

26 Роботи бригади на 
водопровідних мережах 

Фізичні 
особи 

375,00 - 05.04.2021 
 

27 Роботи бригади на 
водопровідних або 
каналізаційних мережах  

Юридичні 
особи 

811,80 -  05.04.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


