Порядок повірки лічильників та вартість
Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну
діяльність», всі засоби вимірювальної техніки, в тому числі засоби обліку
холодної води, підлягають періодичній повірці. Всі роботи пов’язані з
періодичною повіркою (демонтаж, транспортування, повірка та монтаж)
здійснюються за рахунок власників засобів вимірювальної техніки.
Коли настає час повірки водоміра Служба обліку реалізації води і стоків
КП «Черкасиводоканал» надсилає повідомлення абоненту. Отримавши такий
лист споживач повинен звернутися до служби обліку за адресою вул. Гетьмана
Сагайдачного, 12, або зателефонувати за одним з телефонів, які вказані в
квитанції на оплату послуг. Після чого призначається дата розпломбування
лічильника, що виконується лише працівником КП «Черкасиводоканал»,
який складає акт. Тільки після того, як контролер записав останні показники
та зняв пломбу, абонент має право знімати лічильник.
Виконати демонтаж-монтаж лічильника можна самостійно. Повірку
засобів вимірювальної техніки виконують повірочні лабораторії підприємств і
організацій, які мають ліцензії та уповноважені на їх проведення, зокрема це:
ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації»», Гоголя, 278 (тел.: 33-07-14); КП «Черкасиводоканал» вул.
Гетьмана
Сагайдачного,
12
(тел.:38-45-38);
КПТМ
«Черкаситеплокомуненерго», вул. Лазаренко, 6/1.
Вартість повірки одного лічильника у КП «Черкасиводоканал» становить
(станом на 27.03.2019 р.):
Лічильники

Населення

Ду 15
Ду 20
Ду 25
Ду 32
Ду 40
Ду 50
Ду 65

67,00 грн.
77,00грн.
______________
______________
______________
______________
______________

Бюджетні
установи
141,66 грн.
191,32 грн.
646,20 грн.
630,74 грн.
601,80 грн.
761,18 грн.
728,08 грн.

Інші
225,37 грн.
295,68 грн.
983,68 грн.
959,83 грн.
915,79 грн.
1158,32 грн.
1107,94 грн.

Вартість ремонту 30 грн. та витрати на запчастини і матеріали фактично
використані враховуються додатково.
Термін повірки – 7-10 днів (в залежності від стану лічильника).
Після монтажу повіреного лічильника контролер КП «Черкасиводоканл»
проводить пломбування приладу обліку та складає відповідний акт.

Замовити повний обсяг робіт (демонтаж, повірка, монтаж) можна у КП
«Черкасиводоканал» за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 (тел.: 38-45-38;
33-43-18).
Вартість повного обсягу робіт у КП «Черкасиводоканал» по
демонтажу, повірці та монтажу лічильників ДУ-15 (для квартир) (станом
на 22.01.2019 р.):

1 лічильник
2 лічильник
3 лічильник
4 лічильник
5 лічильник
6 лічильник

Демонтаж

Монтаж

Повірка

Всього

120,00 грн.
165,00 грн.
210,00 грн.
255,00 грн.
301,00 грн.
347,00 грн.

120,00 грн.
165,00 грн.
210,00 грн.
255,00 грн.
301,00 грн.
347,00 грн.

67,00 грн.
134,00 грн.
201,00 грн.
268,00 грн.
335,00 грн.
402,00 грн.

307,00 грн.
464,00 грн.
621,00 грн.
778,00 грн.
937,00 грн.
1096,00 грн.

Також, повірку можна виконати і без демонтажу приладу обліку –
стаціонарно, за допомогою спеціальної мобільної установки для повірки.
Однак, звертаємо увагу споживача на те, що тільки при проведенні повірки на
стаціонарній проливній установці, фахівці підприємства очищують внутрішню
поверхню корпусу і деталей лічильника та в разі необхідності виконують його
ремонт. Це суттєво впливає на термін працездатності лічильників.
Вартість повірки лічильників ДУ-15 без зняття у КП
«Черкасиводоканал» (для квартир) (станом на 22.01.2019 р.) становить:

1 лічильник

266,00 грн.

За
кожний Всього
наступний
0
266,00 грн.

2 лічильника

266,00 грн.

185,00 грн.

451,00 грн.

3 лічильника

266,00 грн.

185,00 грн.

636,00 грн.

4 лічильника

266,00 грн.

185,00 грн.

821,00 грн.

Після повірки в паспорті лічильника ставиться відмітка, або видається
спеціальне свідоцтво, а на прилад наноситься спеціальне тавро.
Якщо лічильник не відповідає метрологічним стандартам, це
засвідчується довідкою про його непридатність.

