
Про особливості обслуговування засобів вимірювальної техніки 

 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», який набрав чинності з 02.08.2017, були внесені зміни в 

пункт 4 статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» 

про виключення вимоги щодо здійснення періодичної повірки обслуговування 

та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів 

вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для 

здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб теплову енергію і 

воду, що є власністю фізичних осіб, за рахунок суб’єктів господарювання, що 

надають послуги з тепло- і водопостачання.   

Водночас вимоги щодо проведення періодичної повірки обслуговування та 

ремонту засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких 

використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб 

електричну енергію і газ, що є власністю фізичних осіб, у пункті 4 статті 17 

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» залишили 

такими, що здійснюються суб’єктами господарювання, якщо інше не 

встановлено договором, укладеним відповідно до законів, що регулюють 

відносини у сферах електроенергетики та газопостачання. 

Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» визначаються засади забезпечення комерційного, у тому числі 

розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, 

централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою 

інформацією споживачів таких послуг. 

Зокрема пунктом 2 статті 6 Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» передбачено, що обслуговування та заміна 

вузлів розподільного обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії 

здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не 

встановлено законом або договором. Відповідно до пункту 6 ст. 1 Закону 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» вузол 

розподільного обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік 

споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та 

більше споживачів. 

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» НКРЕКП із діючих тарифів вилучила витрати, 

пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та 

індивідуальних засобів обліку. Постановою НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 26.11.2015 № 2868»від 02.11.2017 № 

1344, яка набула чинності 29.11.2017, внесені зміни до тарифу і для 

Кіровоградської області. 



Прикінцевими положеннями Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» передбачено Кабінету Міністрів України 

протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої 

нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 

Незважаючи на зміну підходів до встановлення та обслуговування засобів 

обліку води та теплової енергії, до цього часу корективи в частині здійснення 

суб’єктами господарювання послуг періодичної повірки засобів вимірювальної 

техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення 

розрахунків за спожиті для побутових потреб теплову енергію та воду) у 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та від 08.07.2015 № 

474 не внесені.  


