Періодична повірка приладів обліку холодної води фізичних осіб
Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі
- Закон), який набув чинності 02.08.2017р., внесені зміни до Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність", а саме: Періодична повірка засобів
вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для
здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за
рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно
до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".»
Отже, Законом передбачено, що за рахунок внесків за обслуговування вузлів
комерційного обліку проводиться періодична повірка лише будинкових засобів обліку,
встановлених за рахунок внесків.
Згідно до вимог ст.17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
та п.15 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про
затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» засоби обліку води,
встановлені у квартирі (будинку садибного типу) підлягають періодичній повірці.
Постановами НКРЕКП від 02.11.2017р. №1343 та №1344 для КП «Водоканал»
м.Запоріжжя було вилучено витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою будинкових
та індивідуальних засобів обліку води, з діючих структур тарифів і встановлено відповідні
тарифи. Тарифи на послуги з постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) набули чинності з 29.11.2017р., тарифи на централізоване
водопостачання та водовідведення – з 17.12.2017р.
Враховуючи вищевикладене повірка та ремонт засобів обліку води, які знаходяться
у власності фізичних осіб, здійснюється за кошти споживачів.
Порядок проведення повірки засобів обліку води та
як здійснюється нарахування оплати за послуги водопостачання та водовідведення
під час проведення періодичної повірки

працівники КП «Водоканал» інформують споживача про необхідність виконати
повірку та зазначають строки її виконання (періодична повірка засобів обліку води
проводиться у строк, що не перевищує одного місяця, за цей час споживач оплачує
відповідні послуги згідно з середньомісячними показаннями засобів обліку за
попередні три місяці);

після отримання припису споживачу необхідно демонтувати прилад обліку, виконати
йому повірку та встановити на водопровідному вводі держповірений, технічно
справний засіб обліку. Споживач має право скористуватися послугами організацій, які
здійснюють повірку приладу обліку на місці встановлення;

повірка виконується спеціалізованою організацією, у тому числі водомірною
майстернею КП «Водоканал» за адресою вул. Св. Миколая 61 (тел. 289-42-32),

після виконання повірки приладу обліку та його встановлення на водопроводі в
узгодженій точці розподілу, споживач повідомляє службу реалізації району за місцем
розташування споживача з метою виклику представника КП «Водоканал» для
опломбування приладу та взяття його на абонентський облік;

демонтаж, повірка та монтаж виконується споживачем за власний рахунок в
приміщеннях;

у випадку, якщо споживач відмовиться від здійснення повірки або здійснить її у
строк, що перевищує один місяць, нарахування оплати послуг централізованого
водопостачання та водовідведення виконується згідно з нормами водоспоживання до
встановлення комерційного приладу.

