
919 лютого 2020 року ?
19 лютого 2020 рокуÑï³лüíèé ïроєкт ÄÏ «×åркàñèñтàíäàртìåтролог³ÿ» тà гàçåтè «×åркàñüкèé крàé»

До високої якості — разом

Ви запитували

Повірка квартирних 
лічильників:
хто повинен платити
У çв’ÿçку ç чèñлåííèìè 
çвåрíåííÿìè гроìàäÿí, 
ïошèрåííÿì ñуïåрåчлèвої 
³íфорìàц³ї в ìåрåж³ Іíтåрíåт 
тà ñоц³àлüíèх ìåрåжàх 
щоäо ïов³ркè квàртèрíèх 
л³чèлüíèк³в воäè тà оïлàтè 
çà ц³ ïоñлугè, Äåржñлужбà 
Укрàїíè ç ïèтàíü бåçïåчíоñт³ 
хàрчовèх ïроäукт³в тà 
çàхèñту ñïожèвàч³в у ìåжàх 
коìïåтåíц³ї ³íфорìує.

Всі засоби обліку води повинні своєчасно проходити повірку з ура-
хуванням установлених міжповірочних інтервалів (тобто певного 
інтервалу часу між двома послідовними періодичними повірками).

Для всіх лічильників води установлено міжповірочний інтервал у чо-
тири роки. Як дізнатися дату повірки лічильника? Про це повинно бути 
написано в паспорті вашого вузла обліку або в особистому кабінеті на 
офіційному сайті постачальника послуги.

За ×ий рахУнок ЗÄІйÑнюєтьÑя ÏерІоÄи×на ÏовІрка 
квартирних ЗаÑобІв облІкУ воÄи?

До прийняття Закону України «Про комерційний облік теплової енер-
гії та водопостачання» було передбачено, що  періодична повірка, об-
слуговування та ремонт здійснюються за рахунок суб’єктів господарю-
вання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. 
З набранням чинності згаданого закону змінено підходи до обліку кому-
нальних послуг, а також встановлення та обслуговування засобів облі-
ку води та теплової енергії (як квартирних, так і будинкових). Із грудня 
2017 повірка засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних 
осіб, здійснюється за кошти споживачів.

Споживачі часто запитують про рішення суду, згідно з яким повірка 
квартирних лічильників води повинна проводитися за рахунок надавача 
послуги з водопостачання. Однак рішення суду виходило з законодав-
ства, яке діяло на момент виникнення предмета спору, тобто до набран-
ня чинності Закону про комерційний облік, коли повірка квартирних лі-
чильників води була закладена в тариф.

хто має Ïраво ЗÄІйÑнювати 
ÏовІркУ лІ×ильникІв воÄи?

Повірку лічильників води мають право здійснювати тільки уповнова-
жені організації. Відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону про ме-
трологію повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної тех-
ніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:
 науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані 
калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та 
підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
 науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та 
повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки 
відповідних засобів.

реЗУльтати ÏовІрки лІ×ильникІв воÄи
Повірка лічильників проводиться відповідно до Порядку проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 
перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердже-
ного відповідним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 08.02.2016 №193. Позитивні результати повірки лічильників 
засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному роз-
ділі експлуатаційних документів або оформлюють свідоцтво про повірку 
за встановленою формою.

Для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не 
відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непри-
датність. У такому разі споживачам потрібно буде за свій рахунок при-
дбати новий лічильник. 

Конференція

Національна стандартизація:
виклики та можливості
У äåржàвíоìу ï³äïрèєìñтв³ «УкрнÄнЦ» в³äбулàñü 
коíфåрåíц³ÿ íà тåìу: «нàц³оíàлüíà ñтàíäàртèçàц³ÿ: 
вèклèкè тà ìожлèвоñт³». Зàх³ä ç³брàв блèçüко 90 
учàñíèк³в, ñåрåä ÿкèх булè ïрåäñтàвíèкè цåíтрàлüíèх 
оргàí³в вèкоíàвчої влàäè, вèщèх íàвчàлüíèх çàклàä³в 
тà тåхí³чíèх коì³тåт³в ñтàíäàртèçàц³ї, що äåìоíñтрує 
³íтåрåñ äо çì³í, що в³äбувàютüñÿ в íàц³оíàлüí³é 
ñтàíäàртèçàц³ї.

Генеральний дирек-
тор національного ор-
гану стандартизації ДП 

«УкрНДНЦ»  Ганна Лісіна,  від-
кривши конференцію, нада-
ла слово представнику євро-
пейської делегації в Україні 
Сімоне Раундіно, який роз-
повів про процес підготов-
ки до підписання Україною 
угоди про оцінку відповід-
ності та прийнятність про-
мислової продукції (АСАА). 
Він підкреслив, що всі інсти-
туції інфраструктури якос-
ті України мають бути готові 
до проведення попередньої 
оцінюючої місії та відзначив 
важливість і своєчасність ре-
алізації EU Проекту Twinning 
«Посилення інституційної 
спроможності українського 

національного органу стан-
дартизації». Директор ав-
стрійського національного 
органу стандартизації Еліза-
бет Штампфл-Блага у сво-
їй презентації розповіла про 
європейську систему стан-
дартизації у глобальному 
контексті. Генеральний ди-
ректор національного ор-
гану стандартизації Румунії 
Юліана Кілеа інформувала 
про підготовлені пропозиції 
змін до Закону України «Про 
стандартизацію» у процесі 
гармонізації з європейськи-
ми та міжнародними прин-
ципами. 

Експерт проєкту «Під-
тримка розвитку рамкових 
умов для торгівлі в Украї-
ні» Денис Базилевич пові-

домив про важливі кроки, 
які зроблено для укладання 
Угоди АСАА та про створе-
ну Комунікативну платформу 
з технічного регулювання в 
Україні — єдиний прямий та 
безкоштовний ресурс з опе-
ративними роз’ясненнями 
від Мінекономіки, ТПП, Ради 
підприємців при Кабміні, ДП 
«Укрметртестстандарт», ДП 
«Київоблстандартметроло-
гія» та ДП «УкрНДНЦ».

Національний техніч-
ний радник проєкту ЮНІДО 
«Реалізація експортного по-
тенціалу виробничо-збуто-
вого ланцюга деревооброб-
ної галузі в Україні шляхом 
зміцнення інфраструкту-
ри контролю якості» Павло 
Ладецький у своїй презен-
тації розповів про можли-
вості підвищення експорту 
продукції шляхом зміцнен-
ня інфраструктури якості, 
яка є важливим елементом 
сприяння та підтримки еко-
номічного розвитку, а також 
екологічного та соціального 
добробуту.

З березня 2020 року 
посиляться вимоги 
до нехарчової продукції
вåрховíà рàäà Укрàїíè ïрèéíÿлà Зàкоí Укрàїíè «Ïро вíåñåííÿ çì³í äо äåÿкèх 
çàкоíоäàвчèх àкт³в Укрàїíè щоäо уäоñкоíàлåííÿ çàкоíоäàвñтвà в ñфåр³ 
äåржàвíого рèíкового íàглÿäу ³ коíтролю íåхàрчової ïроäукц³ї», ÿкèé íàбувàє 
чèííоñт³ 26.03.2020 року. Зàкоí ñïрÿìовàíèé íà çàбåçïåчåííÿ цèв³л³çовàíого тà 
ïроçорого рèíку, боротüбè ç íåñуìл³ííою коíкурåíц³єю тà ³íшèìè ïрàктèкàìè 
íåлåгàлüíого чè íàï³влåгàлüíого вèробíèцтвà тà ³ìïорту íåхàрчової ïроäукц³ї, 
роçуìíого бàлàíñу ì³ж ñуñï³лüíèìè ³íтåрåñàìè тà ³íтåрåñàìè ³ ïрàвàìè 
ï³äïрèєìц³в.

Документ вносить зміни до Зако-
ну України «Про державний ринко-
вий нагляд та контроль нехарчової 

продукції» метою якого є, зокрема, вжит-
тя обмежувальних (коригувальних) заходів 
з відповідним інформуванням про це гро-
мадськості щодо продукції, яка при її вико-
ристанні за призначенням або за обґрунто-
вано передбачуваних умов і при належному 
встановленні та технічному обслуговуванні 
становить загрозу суспільним інтересам чи 
яка в інший спосіб не відповідає встановле-
ним вимогам.

Відповідно до Закону про ринковий на-
гляд органи ринкового нагляду здійснюють 
планові перевірки характеристик продукції, 
яка розміщена на ринку, у розповсюджува-
чів та за ланцюгом постачання продукції, ха-
рактеристики якої не відповідають вимогам, 
визначають особу, яка ввела в обіг таку про-
дукцію (виробника або особу, уповноваже-
ну виробником, або імпортера). У зв’язку з 
цим, суб’єкти господарювання зобов’язані 
надавати на запит органів ринкового нагля-
ду документацію, що дає змогу ідентифіку-

вати суб’єкта господарювання, який по-

ставив їм відповідну продукцію.
У разі якщо виробник продукції не може 

бути ідентифікований органом ринково-
го нагляду, для цілей Закону про ринковий 
нагляд, особою, що ввела таку продукцію 
в обіг, вважається кожен суб’єкт господа-
рювання в ланцюгу постачання відповідної 
продукції, який протягом узгодженого з ор-
ганом ринкового нагляду строку не надав 
документацію, що дає змогу встановити на-
йменування та місцезнаходження виробни-
ка або особи, яка поставила суб’єкту гос-
подарювання цю продукцію.

Звертаємо увагу суб’єктів господарюван-
ня, що за результатами здійснення ринково-
го нагляду випадків, коли виробник продукції 
не може бути ідентифікований територіаль-
ними органами, існує велика кількість. 

Прийнятий закон передбачає, що у разі, 
якщо суб’єкт господарювання не зможе на-
дати необхідну документацію, на нього на-
кладається штраф у розмірі трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, що становить 51 тисяча гривень. 
Таким чином в Україні стає економічно не-
вигідно реалізовувати продукцію без від-
повідних документів. Звертаємося до всіх 
суб’єктів господарювання із закликом до-
держуватися вимог законодавства у сфері 
державного ринкового нагляду, що сприя-
тиме розвитку підприємницької діяльності, 
створенню сприятливих умов для ведення 
доброчесного бізнесу в Україні та забез-
печення прозорості українського ринку, а 
також посилення захисту споживачів та ін-
ших суспільних інтересів у разі виявлення 
на ринку нехарчової продукції, яка є небез-
печною, становить ризик або не відповідає 
встановленим вимогам.

ÄÏ «×åркàñèñтàíäàртìåтролог³ÿ» уïовíовàжåíå м³íåкоíо-
ì³кè íà ïровоäåííÿ ïов³ркè л³чèлüíèк³в воäè ÿк íà ì³ñц³ åкñ-
ïлуàтàц³ї бåç äåìоíтàжу, тàк ³ íà влàñí³é бàç³. тàк³ ìожлèвоñ-
т³ çàбåçïåчуютü äв³ ñтàц³оíàрí³ ïролèвí³ ïов³рочí³ уñтàíовкè тà 
ïåрåíоñíà ïов³рочíà уñтàíовкà.  Звåрíутèñÿ äо фàх³вц³в бюро 
ïрèéìàííÿ тà вèäàч³ çàñоб³в вèì³рювàлüíої тåхí³кè ìожíà тåл. 
(0472) 330 714.

За рядком закону
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