
ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Дырэктар КУВП «Водаканал» 

В.В. Каласоўскi 
 
 

Рэестр асноўных платных паслуг, 
аказваемых насельніцтву на 01.02.2023 года  

згодна прэйскурантаў коштаў 
 

№ Найменне паслуг 
Кошт, 
руб.,  

(с ПДВ) 

1 Вада, 1 м3 (тарыф, субсідаваны дзяржавай) 1,3456 

2 Вада, 1 м3 (тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрун-
таваных выдаткаў) 1,3456 

3 Каналізацыя, 1 м3 (тарыф, субсідаваны дзяржавай) 1,1312 

4 Каналізацыя, 1 м3 (тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна 
абгрунтаваных выдаткаў) 1,2647 

5* Ўстаноўка 1 хамута д. да 50 мм. у калодзежы 42,71 

6* Ўстаноўка 1 хамута д. да 100 мм. у калодзежы 46,15 

7* Ўстаноўка 1 вентыля (шаравога крана, абратнага клапана) д. да 20 мм. 27,47 

8* Бягучы рамонт 1 вентыля д. да 20 мм. 20,67 

9* Замена 1 засаўкі д. да 50 мм. на трубаправодзе 81,84 

10* Гідраўлічнае выпрабаванне напорнага трубаправода з ПЭВД д. да 32 мм. 
(на 100 м. п.) 60,64 

11* Прамыванне 1 дамавога ўводу з дэзінфекцыяй 62,68 

12 Адпампоўка адстойніка (№8987-1, 4 м3) 43,21 

13 Адпампоўка адстойніка (№47-50, 7,5 м3) 63,06 

14 Адпампоўка адстойніка (№78-12-1; 4,5 м3) 49,50 

15 Вымярэнне супрацiву зазямляльных прылад  (1 кантакт) 19,80 
 

16 Праверка наяўнасцi ланцуга памiж заземлiцелем и зазямляльнымi 
элементамi (1 кантакт) 2,82 

17 Вымярэнне супрацiву iзаляцыi на разные вiды электраабсталявання на-
пругай да 1000 В (1 вымярэнне) 14,64 



№ Найменне паслуг 
Кошт, 
руб.,  

(с ПДВ) 

18 Выпрабаванне ланцуга "фаза-нуль" в электраустаноўках да 1 кВ с глухiм 
зазямленнем нейтралi  (1 вымярэнне) 3,66 

19 Аўтакран 1 км прабегу 1,52 

20 Аўтакран 1 м/гадзіна 53,35 

21 Экскаватар 1 м/гадзіна (у залежнасці ад рэжыму працы) от 41,57  
до 71,28 

22     Трактар МТЗ-80 № 05-06 1 м/гадзіна (у залежнасці ад рэжыму працы) от 40,01 
до 46,01 

23 Устаноўка вадамера (на 1 шт.) от 100,00 

24 Устаноўка вадамера (на 2 шт.) от 180,00 

25 Устаноўка вадамера (на 4 шт.) от 310,00 

26 
Лабараторны аналіз вады на вызначэнне колькасці агульных і терматале-
рантных каліформных бактэрый метадам мембраннай фільтрацыі без 
пацвярджальнага тэсту 

12,16 

27* Замена гнуткай падводкі да санітарнага прыбора (1 шт.) 4,48 

28* Змена ПВХ шланга для змяшальніка (1 шт.) 7,05 

29* Змена вентыляў на стаяках водазабеспячэння (1 шт.) 11,13 

30* Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 15 мм. (1 м.) 6,78 

31* Прачыстка трубаправодаў ўнутранай каналізацыі       ( 1 м.) 2,72 

32* Змена змяшальніка для ванны (1 шт) 17,64 
 
* Кошт працы аўтатранспарту (за 1 км. прабегу, 1 м./гадзіну), матэрыялаў спаганяецца дадаткова 
 
 
 
Начальнік ПЭА Е.А. Мяць 


