Що потрібно знати про повірку лічильників.
Квартирний лічильник – точний вимірювальний прилад для обліку води. Через
нього проходить вся вода, якою ми користуємося. Тому дуже важливо вчасно
виконувати його обслуговування та повірку. Адже саме від його технічного
стану залежить чи правильно нам проводиться нарахування оплати за спожиті
послуги водопостачання та водовідведення.
1. За чий рахунок здійснюється періодична повірка квартирних
приладів обліку?
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання», Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
виконала перерахунок вартості тарифів для КП «Черкасиводоканал» та
вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загально
будинкових та індивідуальних засобів обліку.
Відтак з січня 2018 року ремонт та повірка засобів обліку води, які
знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється за кошти
абонентів.
2. Для кого повірка лічильників стала платною?
Для споживачів, які використовують тариф на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (багатоквартирні будинки) – всі
витрати пов’язані з повіркою лічильників виключені з тарифу з 01.01.2018 року.
Для споживачів, які використовують тариф на централізоване
водопостачання та водовідведення (приватні будинки) – з 01.02.2018 року.
3. Де проводити повірку лічильників?
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 та монтаж) здійснюються
за рахунок власників засобів вимірювальної техніки.
Коли настає час повірки квартирного 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 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 та інші.

Вартість повірки одного лічильника у КП «Черкасиводоканал» становить
(станом на 18.01.2019 р.):
Населення
Бюджетні
Інші
установи
Лічильники Ду 15
67,00 грн.
99,28 грн.
150,70 грн.
Лічильники Ду 20
77,00грн.
128,82 грн.
196,30 грн.
Лічильники Ду 25
______________
462,54 грн.
702,07 грн.
Лічильники Ду 32
______________
451,80 грн.
685,76 грн.
Лічильники Ду 40
______________
431,11 грн.
658,22 грн.
Лічильники Ду 50
______________
538,49 грн.
824,71 грн.
Лічильники Ду 65
______________
682,16 грн.
1065,88 грн.
Вартість ремонту 30 грн., а 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.):
Демонтаж
Монтаж
Повірка
Всього
1 лічильник 120,00 грн.
120,00 грн.
67,00 грн.
307,00 грн.
2 лічильник 165,00 грн.
165,00 грн.
134,00 грн.
464,00 грн.
3 лічильник 210,00 грн.
210,00 грн.
201,00 грн.
621,00 грн.
4 лічильник 255.00 грн.
255,00 грн.
268,00 грн.
778,00 грн.
5 лічильник 301,00 грн.
301,00 грн.
335,00 грн.
937,00 грн.
6 лічильник 347,00 грн.
347,00 грн.
402,00 грн.
1096,00 грн.
Також, повірку можна виконати і без демонтажу приладу обліку –
стаціонарно, за допомогою спеціальної мобільної установки для повірки.
Однак, в даному випадку не відбувається промивка механізму від бруду.
Результат – збільшується ризик, що лічильник не пройде повірку.
Вартість повірки лічильників ДУ-15 без зняття у КП «Черкасиводоканал»
(для квартир) (станом на 22.01.2019 р.) становить:
Д-15
перший Д-15кожнен
Всього
лічильник
наступний
лічильник
1 лічильник
266,00 грн.
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.
4. Як часто треба проводити повірку лічильників?
Повірку лічильника потрібно здійснювати кожні чотири роки з дня
попередньої повірки. Цей інтервал називається міжповірочним. Він вказується
у паспорті приладу. Виробник гарантує десять-дванадцять років стабільної
роботи, після чого рекомендовано виконати профілактичні та ремонтні роботи.
Адже, при тривалому користуванні приладом в ньому накопичується бруд та
іржа. Також відбувається поступова руйнація механізму.
Визначити самостійно чи правильно працює лічильник – неможливо. Це
мають робити професіонали у спеціальній лабораторії.
5. Як проводяться нарахування під час повірки лічильників?
Періодична повірка засобів обліку води проводиться у строк, що не
перевищує одного місяця. У цей час споживач сплачує за послуги згідно із
середньомісячними показниками лічильників за попередні три місяці.
У разі несправності засобів обліку води, що не підлягає усуненню, плата
за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормами споживання.
Лічильник є власністю споживача, він несе повну відповідальність за
утримання та його експлуатацію.
6. Які правові наслідки не проведення повірки лічильників?
Абонентам, у яких термін повірки лічильників води прострочений,
нарахування за послуги КП «Черкасиводоканал» будуть проводитись у
відповідності до норм споживання та кількості осіб, що проживають у квартирі
(з урахуванням на одну особу).
Враховуючи
те,
що
підприємством
обліковуються не тільки обсяги холодної води, що надаються в помешкання,
але й обсяги водовідведення (сума показань лічильників холодної та гарячої
води), тому терміни повірки лічильників гарячої води також не повинні
бути порушені.
7. Як дізнатися про дату, до якої має бути повірений лічильник води?
Як зазначено вище, міжповірочні інтервали відображені у паспорті
лічильників (нові прилади) або у Свідоцтві про повірку законодавчо
регульованого засобу вимірювальної техніки.
Якщо абонент втратив паспорт/свідоцтво, дізнатись про дату чергової
повірки можна зателефонувавши до Служби обліку реалізації води і стоків КП
«Черкасиводоканал».
Додаткову інформацію щодо проведення повірки лічильників можна отримати
за адресою: м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12. Телефони для
довідок: (0472) 38-45-38, 33-43-18.
Примітка!
Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» за посиланням
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2119-19;
Закону
України
«Про
метрологію
та
метрологічну
діяльність»
за
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
Тарифи
КП
«Черкасиводоканал»
http://vodokanal.ck.ua/index.php?option=com_jefaq4&view=faq&Itemid=52

за

посиланням
посиланням

