Дата оновлення: 17.07.2018 р.
Інші, крім ліцензованих, види діяльності, які провадить
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
№
з/п
1
1.1

Вид діяльності

Ціна, грн (з ПДВ)

Примітки

Господарська діяльність у будівництві,
пов'язана із створенням об'єктів архітектури
Монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування
Визначається проектно-кошторисною
ремонт водопровідних і каналізаційних мереж документацією на підставі ДСТУ
БД.1.1-1:2013
-врізка в мережу водопостачання

Населення : від 370,63 грн.до 926,05
грн. (в залежності від діамертра труби
від 50мм до 500мм)
для бюджетних організацій: від
388,28 грн.до 970,15 грн. (в залежності Вартість матеріалів враховується
від діамертра труби від 50мм до
додатково
500мм)
для інших : від 582,42грн.до 1455,22
грн. . (в залежності від діамертра
труби від 50мм до 500мм)

-врізка в мережу водовідведення

Населення : від 1313,30 грн. до 1546,42
грн.
для бюджетних організацій: від
Вартість матеріалів враховується
1375,84грн. до 1620,05 грн.
додатково
для інших : від 1876,14 грн. до
2209,16грн.
Вартість робіт визначається на
підставі калькуляції, відповідно
виду та типу обладнання, що
підлягає ремонту

Ремонт і технічне обслуговування
1.2
електронного й оптичного устаткування

1.3

Ремонт і технічне обслуговування машин та
устаткування промислового призначення
ремонт насосного обладнання (ремонт ЕЦВ 8)

Для населення — 2411,72 грн.

Вартість робіт визначається на
підставі калькуляції, відповідно
Для бюджетних установ — 2476,33грн.
типу устаткування та ціни
необхідних матеріалів
Для підприємств — 3768,32 грн.
повірка та ремонт лічильників води

Для населення
ремонт 25,00 грн
Витрати на матеріали та
повірка Ду 15 — 57,00 грн ; повірка на запчастини фактично використані
місці експлуатації-165,00грн.
для ремонту враховується
додатково
повірка Ду 20 — 67,00 грн .

монтаж-демонтаж лічильників води

Населення приватного сектору :
1 лічильник: монтаж-134,62 грн. (в
приміщенні); 175,91 грн. (в колодязі)
1 лічильник: демонтаж- 146,66 грн.
(в приміщенні); 208,0грн. (в колодязі)

№
з/п

Вид діяльності

2

Роздрібна торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами
продаж питної води доочищеної з
артезіанських свердловин

3

Ціна, грн (з ПДВ)

Примітки

0,40 грн/л

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та
геодезії
пошук витоків води та поривів на відомчих
мережах :

Ціна за 100 м
Для бюджетних установ — 1137,50
грн.
Для підприємств — 1730,99 грн.

обстеження місця врізок з виконанням
дрібного ремонту :

Для населення — від 239,24 грн.до
597,72грн.
Для бюджетних установ — від 310,30
грн. до 626,18грн.

Вартість матеріалів враховується
додатково

Для підприємств — від 423,00 грн. до
853,88грн.
видача техумов і розроблення технічної
документації на об’єкти будівництва І-ІІІ
складності :
- видача технічних умов фізичним особам на
послуги
водопостачання /
водовідведення
-вартість погодження проектної документації
для фізичних осіб
- видача технічних умов юридичним особам на
послуги
водопостачання /
водовідведення
-вартість погодження проектної документації
для юридичних осіб
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188,00 грн. / 188,00 грн.

За кожну послугу

37,60 грн.

За кожну послугу

951,82 грн. / 951,82 грн.

За кожну послугу

190,36 грн.

За кожну послугу

-вартість розробки проекту фізичним особам
на послуги водопостачання

57,50 грн.

Ціна за 1 м при протяжності
дільниці понад 50м до 100 м ;

-вартість розробки проекту фізичним особам
на послуги водовідведення

58,00 грн.

Ціна за 1 м при протяжності
дільниці понад 100м до 200 м ;

-вартість розробки проекту юридичним особам
на послуги водовідведення

102,0 грн.

Ціна за 1 м при протяжності
дільниці понад 50м до 100 м

-вартість розробки проекту юридичним особам
на послуги водопостачання

92,00 грн.

Ціна за 1 м при протяжності
дільниці понад 100м до 200 м

-вартість обстеженгня мереж водопостачання
та водовідведення за замовленнями юридичних
осіб у багатоквартирних будинках для видачі
дозволу на збереження існуючої схеми
водопостачання та водовідведення при
переобладнанні житлового приміщення у
нежитлове

333,13 грн.

Технічні випробування та дослідження
(питної води та стічних вод)
виконання лабораторних досліджень:
- виконання дослідження водопровідної питної
води за показниками : залізо загальне,
окислювальність перманганатна, залишковий
хлор, алюміній, нітрати, нітрити

Для населення : на залізо загальне 72,71грн.,окислювальність
перманганатна - 64,68грн., залишковий
хлор - 38,32грн., алюміній -78,38 грн.,
нітрати -63,14грн.,нітрити - 72,66грн.
Для бюджетних установ: на залізо
загальне -76,16грн., окислювальність
перманганатна - 67,75грн., залишковий
хлор - 40,14грн., алюміній -82,12 грн.,
нітрати -66,14грн.,нітрити - 76,13грн.

Для інших на: залізо загальне 84,13грн., окислювальність
перманганатна - 74,84грн., залишковий
хлор - 44,34грн., алюміній -90,71 грн.,
нітрати -73,06грн.,нітрити - 84,08грн.

- виконання дослідження підземної та
поверхневої води за показниками:
бактеріологічний аналіз, амоній, хлориди,
сульфати, жорсткість загальна, лужність,
марганець, поліфосфати

№
з/п
5

Вид діяльності

на бактеріологічний аналіз питної води
та води з поверхневих та підземних
джерел водопостачання-150,60грн.(без
фільтра) і 172,60грн (з фільтром)
Для населення на : амоній 81,32грн.,хлориди -58,49 грн.,
сульфати-56,89грн., жорсткість46,87грн., лужність -45,35 грн.,
марганець -171,78грн., поліфосфат 108,34грн.
Для бюджетних установ на: амоній 85,19грн.,хлориди -61,27 грн.,
сульфати-59,60грн., жорсткість49,10грн., лужність -47,51 грн.,
марганець -179,95грн., поліфосфат 113,50грн.
Для інших на: амоній 94,10грн.,хлориди -67,68 грн.,
Ціна, грн (з ПДВ)

Примітки

Каналізація, відведення й очищення стічних
вод
відкачування та прийннятя стічних вод :
-прийняття стічних вод автомобілем ЗІЛ №1234 ( 6м3 )

474,48 грн.

483,06 грн.

487,22 грн.

494,50 грн.

вул. Першотравнева, пр-т
Хіміків, вул. Вячеслава
Чорновола, вул. Героїв
Сталінграду, вул. Портова, вул.
Берегова
вул. Героїв Сталінграду, вул.
Вячеслава Чорновола, пр-т
Хіміків, вул. Першотравнева, вул.
Колгоспна, вул. Смілянська, вул.
Героїв Дніпра
вул. Смілянська, вул. 30 Років
Перемоги, вул. Руставі, вул.
Можайського, вул. Пальохи, вул.
Гагаріна
від вулиць Руставі та
Можайського до меж міста
Черкаси

-прийняття стічних вод автомобілем КАМАЗ
№57-60 (8м3)
Глибина ями до 4м
більше 4м 722,87 грн.

Глибина ями до 4м
більше 4м 736,17 грн.

Глибина ями до 4м
більше 4м 743,35 грн.

вул. Першотравнева, пр-т
Хіміків, вул. Вячеслава
667,49 грн. /
Чорновола, вул. Героїв
Сталінграду, вул. Портова, вул.
Берегова
вул. Героїв Сталінграду, вул.
680,79 грн. / Вячеслава Чорновола, пр-т
Хіміків, вул. Першотравнева, вул.
Колгоспна, вул. Смілянська, вул.
Героїв Дніпра
вул. Смілянська, вул. 30 Років
687,97 грн. / Перемоги, вул. Руставі, вул.
Можайського, вул. Пальохи, вул.
Гагаріна

Глибина ями до 4м 700,53грн./ більше від вулиць Руставі та
Можайського до меж міста
4м 755,91 грн.
Черкаси
7

Фотокопіювання, підготування документів та
інша спеціалізована допоміжна офісна
діяльність
копіювання документів

8

Збір, очищення та постачання води

одна сторінка - 1,10 грн.;
дві сторінки - 1,55 грн.

хлорування та дезінфекція мереж
водопостачання

Населення : від 1524,06 грн. до
2229,49 грн. (для магістралей в
залежності від діаметру труби від 100
мм до 400 мм), для 1 ділянки при
аварії -775,12 грн.
для бюджетних організацій:
від 1596,64 грн. до 2335,66 грн. (для
магістралей в залежності від діаметру
труби від 100 мм до 400 мм), для 1
ділянки при аварії -775,12 грн.
для інших :
від 2177,23 грн. до 3184,99 грн. (в
залежності від діаметру труби від 100
мм до 400 мм) , для 1 ділянки при
аварії -1107,31 грн.

Вартість за 100 м

