
          КП «Броваритепловодоенергія» надає, крім ліцензованих видів діяльності, додаткові 

платні послуги.  

         Зазначені  нижче роботи замовляйте у відділі надання  додаткових послуг за 

адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 3-а, І поверх, 

телефони: 067-323-19-91;  050-444-22-98 

 

№ 

п/п 

Вид робіт/ наданих послуг Вартість з ПДВ, 

грн. 

1 Заміна  лічильника води в квартирі, приватному будинку з 

пломбуванням (за умови - вхідний кран в робочому стані) 

324,00 

2 Заміна  лічильника комерційного вузла обліку води в 

приватному секторі в колодязі (за умови - вхідний кран в 

робочому стані)   

939,00 

3 Заміна вузла обліку води Ду-15мм  в квартирі або 

приватному  будинку (за умови - вхідний кран в робочому 

стані) 

636,00 

4 Заміна вузла обліку води Ду-15мм  та вхідного крану в 

квартирі або приватному  будинку (без вартості тимчасового 

перекриття стояків холодної або/та/ гарячої води в 

багатоповерховому будинку)  

804,00 

5 Заміна вузла обліку води Ду-15мм  та вхідного крану в 

колодязі для  приватному  будинку (без вартості тимчасового 

перекриття подачі холодної  води) 

Розраховується 

індивідуально 

калькуляція 

вартості послуг 

6 Заміна клапану зворотнього, фільтру на вузлі розподільного 

обліку води в квартирі або приватному будинку (за умови - 

вхідний кран в робочому стані) 

405,00 

7 Заміна запірного крану в колодязі в приватному секторі (без 

вартості тимчасового перекриття подачі холодної  води)   

1077,00  

8 Заміна  вхідного крану в квартирі або приватному  будинку 

(без вартості тимчасового перекриття стояків холодної 

або/та/ гарячої води в багатоповерховому будинку) 

471,00 

9 Встановлення вузла розподільного обліку води Ду-15мм на 

різьбі з пломбуванням в квартирі або приватному будинку 

(за умови - вхідний кран в робочому стані); 

903,00 

10 Встановлення вузла обліку води Ду-15мм на різьбі та заміна 

вхідного крану з пломбуванням в квартирі або приватному 

будинку (без вартості тимчасового перекриття стояків 

холодної або/та/ гарячої води в багатоповерховому будинку) 

1038,00 

11 Повірка лічильників комерційного вузла обліку води в 

колодязі з демонтажем (без пломбування) для приватного 

сектору (за умови - вхідний кран в робочому стані) 

1930,00 

12 Повірка лічильників розподільного вузла обліку води з 

демонтажем та з пломбуванням (за умови - вхідний кран в 

робочому стані) 

570,00 

13 Заміна змішувача 426,00 

14 Заміна змішувача з гнучким краном 360,00 

15 Заміна радіатора з підключенням Ду-15мм, Ду-20мм  (без 

вартості тимчасового перекриття стояку системи опалення в 

багатоповерховому будинку) 

930,00 

16 Заміна радіатора з підключенням Ду-25мм (без вартості 

тимчасового перекриття стояку системи опалення в 

багатоповерховому будинку) 

1062,00 



17 Заміна радіатора з підключенням Ду-15мм, Ду-20мм з 

перемичкою (без вартості тимчасового перекриття стояку 

системи опалення в багатоповерховому будинку); 

1161,00 

18 Встановлення бойлера (за умови - вхідні крани в робочому 

стані) 

729,00 

19 Встановлення   спускника повітря на приладі опалення в 

квартирі на останньому поверсі (без вартості тимчасового 

перекриття стояку системи опалення в багатоповерховому 

будинку)  

315,00 

20 Заміна сифону  201,53 

21 Заміна змішувача з душем; 253,91 

22 Заміна змішувача 150,29 

23 Заміна висушувача для рушників латунного хромового (без 

вартості тимчасового перекриття стояку  в 

багатоповерховому будинку); 

503,30 

24 Тимчасове перекриття стояків холодної, гарячої води та 

системи опалення в багатоповерховому будинку для 

виконання ремонтних робіт  

 

Вартість в 

залежності від 

діаметрів 

трубопроводів  та 

кількості поверхів 

будинку 

25 Тимчасове перекриття подачі холодної води в приватному 

секторі для виконання ремонтних робіт  

 

Розраховується 

індивідуально 

калькуляція 

вартості послуги 

26 Заміна частини трубопроводу водопостачання або системи 

опалення в квартирі (без вартості тимчасового перекриття 

стояку  в багатоповерховому будинку); 

 

Розраховується 

індивідуально 

калькуляція 

вартості послуги 

27 Підключення приватних будинків до централізованого 

водопостачання (без вартості тимчасового перекриття подачі 

холодної  води; 

 

Розраховується 

індивідуально 

калькуляція 

вартості послуги 

28 Хіміко-бактеріалогічний аналіз води Вартість в 

залежності від 

аналізу 

замовленого 

хімічного 

елемента в складі 

води 

29 Хіміко-бактеріалогічний аналіз  стоків Вартість в 

залежності від 

аналізу 

замовленого 

хімічного 

елемента в складі 

стоків 

                                                       

                                                    АДМІНІСТРАЦІЯ КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» 
 


