
Що стосується питання, за чий рахунок повинна проводитись періодична 
повірка лічильників, їх демонтаж та встановлення, то у Листі-роз’ясненні 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України з питань 
періодичної повірки приладів обліку води та тепла, вказано 
що «...підприємства, які надають послуги населенню з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій (виконавці), повинні забезпечити 
виконання робіт з періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому 
числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних 
засобів обліку води та теплової енергії за рахунок тарифу на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до 
укладених між ними договорів», і там же уточнюється «Якщо ж періодичну 
повірку засобів обліку не включено до переліку послу г з утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій, плата за повірку не входить до тарифу 
на ці послуги. У цьому випадку споживач сам оплачує метр ологічні роботи на 
підставі госпрозрахункового договору з метрологічними центрами або 
територіальними органами, уповноваженими на проведення цих робіт».

Тож, оскільки в тариф на послуги централізованого водопостачання та 
вод'овідведення, які надаються КП «Водоканал м. Ужгород», витрати на 
надання послуг з демонтажу, монтажу та повірку лічильників не закладено, 
то оплата цих послуг лягає на плечі споживачів.

Нагадуємо! Ні в якому разі не знімайте лічильник(и) самовільно, не 
маючи на руках акту від представника КП «Водоканал м. Ужгород», в якому 
зафіксовано поточні показники лічильника(ів). Також не забувайте, що без 
опломбування водоміру, показники будуть вважатися недійсними і розрахунок 
буде проводитись відповідно до нормативів (норм) водоспоживання, в 
залежності від кількості зареєстрованих осіб».

Окрім цього повідомляємо, що Законом України « Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання» визначено поняття вузлів 
розподільного обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання 
комунальної послуги у будівлі, де налічується два і більше 
споживачів,встановлено,* що обслуговування та заміна вузлів розподільного 
обліку здійснюється за рахунок власників таких вузлів, якщо інше не 
встановлено законом або договором та визначені терміни періодичної повірки 
вузлів розподільного обліку згідно з міжповірочним інтервалом, зазначеним у 
технічному паспорті на цей засіб. Постановою КМУ від 08.07.2015 року № 
474 затверджено порядок подання засобів вимірювальної техніки на 
періодичну повірку, обслуговування і ремонт.

Також слід зазначити, що до тарифу на централізоване водопостачання 
та централізоване водовідведення, що встановлений Постановою НКРЕКП № 
від 04.02.2020 року не входить ціна на послугу з проведення повірки приладу 
обліку, а отже така плата справляється власником вказаного приладу.

Крім цього, слід відмітити, що комунальне підприємство не є 
монополістом на ринку надання послуг з повірки приладів обліку, а отже 
абонент( споживач) може проводити повірку поза підприємством у 
спеціалізованій метрологічній лабораторії.


