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ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ”
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ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ"
від 22 червня 2017 року № 2119-VII,
набув чинності 02.08.2017

визначає засади забезпечення
комерційного, у т.ч. розподільного,
обліку послуг із постачання теплової
енергії, постачання гарячої води,
централізованого водопостачання та
забезпечення відповідною обліковою
інформацією споживачів таких послуг.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ”
Два основні способи обліку теплової
енергії та водопостачання:
За допомогою вузла комерційного обліку
(для обліку усієї кількості послуг, які
споживаються будівлями);
За допомогою вузла розподільного обліку
(для індивідуального обліку спожитих послуг в
будівлях, де два та більше споживачів);

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК
«2. Оснащення вузлами комерційного обліку
будівель, що на день набрання чинності цим
Законом були приєднані до зовнішніх інженерних
мереж і не були оснащені такими вузлами обліку,
або якщо такі вузли обліку на день набрання
чинності цим Законом вийшли з ладу,
зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх
інженерних мереж у cтрок:
 теплової енергії - протягом року з дня
набрання чинності цим Законом;
 гарячої та питної води для нежитлових
будівель - протягом одного року, а для
житлових будівель - протягом двох років з
дня набрання чинності цим Законом.»

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК. СХЕМА
ВСТАНОВЛЕННЯ
1 крок: Інформування власників
(співвласників) про намір встановити
вузол комерційного обліку:
Не менше ніж за 2 місяці до дати
встановлення

Власник (співвласники) протягом 2 місяців має змогу повідомити:
про згоду на встановлення вузла комерційного обліку на умовах
оператора зовнішніх мереж;
про згоду на встановлення вузла комерційного обліку на
змінених (власних) умовах (за згодою сторін);
 здійснити самостійне встановлення вузла комерційного обліку.

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК. СХЕМА
ВСТАНОВЛЕННЯ
Якщо власник (співвласники) будівлі виявили
бажання самостійно встановити вузол комерційного,
але не здійснили протягом 4 місяців – встановлює
оператор зовнішніх мереж
Якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди чи
створює перешкоди встановленню вузла
комерційного обліку в місцях введення зовнішніх
інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх
інженерних мереж, до яких приєднана будівля, може
вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини
будівлі, у/на якій обладнується вузол комерційного
обліку, для встановлення й обслуговування такого
вузла обліку

2 крок: Розробка технічної документації з
дотриманням будівельних норм та правил

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК. СХЕМА
ВСТАНОВЛЕННЯ
3 крок: Встановлення вузла комерційного
обліку

 Вузли комерційного обліку належать на
праві власності власнику (співвласникам)
будівлі.
 Відповідальність за збереження та
цілісність вузлів комерційного обліку
покладено на власника (співвласника), або
на іншу визначену особу, відповідно до
договору

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК. ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ
«Витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені
оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами
відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками)
приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або
гарячого водопостачання в такій будівлі, шляхом сплати внеску за
встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві
відповідної послуги» (ч. 6 ст. 3 Закону).
Внески за встановлення, обслуговування
та заміну вузлів комерційного обліку
визначаються окремо для кожної будівлі
та розстрочуються на 5 років, або інший
термін за згодою сторін.

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК. ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ
Джерела фінансування:

 Кредитні програми отримує оператор
зовнішніх інженерних мереж;
 Бюджетні програми виділення коштів з
місцевого бюджету, відповідно до погодженої

програми;

 За

власний

кошт

співвласниками будівлі.

власниками

або

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

