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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Степане Івановичу ! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення громадян 

України, власників приватних будинків Запорізького району Запорізької області,  

щодо питання періодичної повірки водяного лічильника, а також нарахування 

плати за водопостачання. 

В своєму зверненні зазначають, що вони є водокористувачами КП 

«Водоканал» м. Запоріжжя, та використовують вимірювальну техніку 

(лічильник), яка підлягає періодичні повірці. 

Виконання всіх робіт з повірки лічильників встановлених у приватних 

будинках постачальник послуг водопостачання зобов'язаний виконувати сам і за 

свій рахунок. 

Однак, постачальник послуг КП «Водоканал», використовуючи своє 

становище монополіста, ігнорує норми Закону, посилаючись на постанови НКРЕ, 

змушує фізичних осіб самостійно здійснювати демонтаж, транспортування та 

монтаж, а також платити за повірку лічильників. Крім того, у разі непроведення 

повірки споживачем, постачальник не враховує покази лічильника та нараховує 

плату відповідно до середніх тарифів. 

Такі дії є прямим порушенням Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» №113/98-ВР, надалі Закон), який встановлює порядок 

проведення повірки лічильників, що перебувають в експлуатації громадян. 
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15 квітня 2016 року мною, в межах повноважень, визначених Законом 

України «Про статус народного депутата України»,  направлено до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг(далі – НКРЕКП)  депутатське звернення щодо надання роз’яснень, що 

стосуються питання проведення періодичної повірки засобів обліку води, а 

також нарахування плати за водопостачання. 

У відповідь на моє звернення, НКРЕКП надіслало листа від 05.05.2016 № 

4433/19.3-7/16, в якому віднесло надання запитуваних мною роз’яснень до 

компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

У відповідності до п. 1 Положення про Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 

України, від 20.08.2009 № 459 (далі – Положення), спеціально уповноваженим 

органом у сфері метрології є Мінекономрозвитку України. Пунктом 4 

Положення визначено, що Мінекономрозвитку України відповідно до 

покладених на нього завдань, організовує та здійснює державний метрологічний 

контроль та нагляд; затверджує норми часу та повірку засобів вимірювальної 

техніки; встановлює порядок повірки засобів вимірювальної техніки та 

оформлення її результатів. 

У зв’язку з вищевикладеним, прошу Вас, шановний Степане Івановичу,  

надати роз’яснення щодо порядку та строків проведення періодичної повірки 

засобів обліку води, а також правомірності нарахування плати відповідно до 

середніх тарифів водокористувачам - власникам приватних будинків, при 

наявності лічильника, що не пройшов періодичної повірки за вини постачальника. 

Про результаті розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене 

у визначений законодавством термін. 

Додаток: лист від 05.05.2016 № 4433/19.3-7/16 

              

  З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


