
 

 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого 2023 року                                                                                            № 32 

Про затвердження калькуляції на послуги,  

що  надаються КП «Чортківське виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного  

господарства» Чортківської міської ради 

 

З метою забезпечення сталої та ефективної роботи комунального 

підприємства «Чортківське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» Чортківської міської ради, розглянувши 

звернення начальника КП «Чортківське ВУВКГ» Гордієнка В.М. № 42/01-9 від 

21.02.2023 про затвердження калькуляції на послуги, що надаються населенню, 

підприємствам та суб’єктам підприємницької діяльності виробничими 

підрозділами підприємства, керуючись статтями 28, 30, 52, частиною 6 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити калькуляції на послуги, що надаються КП «Чортківське 

виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» 

Чортківської міської ради:  

1.1. калькуляція на роботу вакуумної цистерни автомобілем ГАЗ-53 

(розрахунок за 1 цикл роботи), згідно з додатком 1; 

1.2. калькуляція на роботу вакуумної цистерни автомобілем СБМ КО-503 

ІВК-12 (розрахунок за 1 цикл роботи), згідно з додатком 2; 

1.3. калькуляція на виклик АВР бригади в межах міста (розрахунок за 1 

год роботи), згідно з додатком 3; 

1.4. калькуляція роботи спеціалізованої гідродинамічної установки 

автомобілем Crafter за десять метрів та на кожен наступний метр, без 

проведення додаткових робіт, згідно з додатком 4; 

1.5. калькуляція роботи спеціалізованої гідродинамічної установки 

автомобілем СБМ КО-503 ІВК-12 за десять метрів та на кожен наступний метр, 

без проведення додаткових робіт, згідно з додатком 5; 



1.6. калькуляція монтажу (демонтажу) лічильника в приміщенні або в 

колодязі діаметром від 15мм до 32мм та діаметром від 32мм до 100мм, згідно з 

додатком 6; 

1.7.  калькуляція на роботу по розпломбуванню водомірного лічильника 

(та кожного додаткового, при умові їх знаходження на одному об’єкті), згідно з 

додатком 7; 

1.8. калькуляція на роботу по опломбуванню водомірного лічильника (та 

кожного додаткового, при умові їх знаходження на одному об’єкті), згідно з 

додатком 8; 

1.9. калькуляція на послуги, що надаються екскаватором  JCB 3CX SM 

4T, який здійснює монтаж бетонного кільця, згідно з додатком 9; 

1.10. калькуляція на послуги екскаватора (розрахунок за 1год роботи з 

транспортуванням та на кожну наступну), згідно з додатком 10; 

1.11. калькуляція на пошук мереж трасошукачем SR-24 (розрахунок за 1 

год роботи з транспортуванням та на кожну наступну), згідно з додатком 11; 

1.12. калькуляція підготовки вихідних даних, розробки та видачі 

технічних умов для підключення до водонапірних та каналізаційних мереж 

фізичних осіб Чортківської МТГ, згідно з додатком 12; 

1.13 калькуляція підготовки вихідних даних, розробки та видачі 

технічних умов для підключення до водонапірних та каналізаційних мереж 

підприємств та організацій Чортківської МТГ, згідно з додатком 13. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24 березня 2021 року №179  «Про затвердження калькуляції на 

послуги, що  надаються КП «Чортківське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного  господарства» Чортківської міської ради». 

3. Копію рішення направити до управління комунального господарства 

міської ради, та КП «Чортківське ВУВКГ» міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію 

ВОЙЦЕХОВСЬКУ. 

 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО 


