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ЗУ “Про комерційний облік”
Стаття 10. Розподіл комунальних послуг між споживачами

 100% оснащення квартирними лічильниками
 часткове оснащення квартирними лічильниками

 Обсяги спожитих послуг між споживачами здійснюється на

підставі визначеного споживання на РОЗРАХУНКОВУ ДАТУ
У разі, якщо дві та більше будівель мають загальний ввід із

спільним для них ВКО, розподіл здійснюється як для однієї будівлі

100% ОСНАЩЕННЯ КВАРТИРНИМИ ЛІЧИЛЬНИКАМИ
Обсяг ХВ, спожитої споживачами у приміщеннях будівлі (V х.в.буд), м³:

V х.в.буд = ∑V ліч.х.в. + ∑V б.обл. пр. + V ліч. х.в. з.б.п. + V х.в.вит + Vх.в.н.бал
Сума обсягу ХВ за
показаннями вузла
розподільного обліку

Сума обсягу ХВ в
приміщеннях без вузла
розподільного обліку
Обсяг ХВ на
загальнобудинкові
потреби за показаннями
вузла розподільного обліку
Обсяг витоків ХВ

Vх.в.н.бал (небалансовий обсяг) -

різниця між показаннями вузла комерційного обліку та
сумою показників вузла розподільного обліку.
Розподіляється пропорційно до обсягу споживання

ЧАСТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ КВАРТИРНИМИ ЛІЧИЛЬНИКАМИ
Обсяг ХВ у приміщенні, не оснащенному вузлом розподільного обліку V

б.обл. пр

, м³:

Vб.обл. пр = (V в.п.буд - VГВП буд - ∑Vліч.х.в. - Vліч. х.в. з.б.п. - Vх.в.вит)/∑nпр. X nпр.
Загальний обсяг
спожитої ХВ
Загальний обсяг
спожитої ГВ
Сума обсягу спожитої ХВ
за показами вузла
розподільного обліку
Обсяг ХВ на
загальнобудинкові потреби
за показаннями вузла
розподільного обліку
Обсяг ХВ витоків

Якщо у будівлі є приміщення без приладів обліку ХВ,

Vх.в.н.бал = 0

Кількість осіб у будівлі, які
фактично користуються
комунальною послугою
Кількість осіб,
проживаючих у квартирі

ВИМОГИ ЗУ “Про комерційний облік”
Будинковий засіб обліку
води, який визначає
загальний об’єм холодної
води, поданої Водоканалом
(виробником) на будинок

=

Об’єм води,
поданої на
будинок,
визначений за
показами
будинкового
засобу обліку, що
в подальшому
розподіляється

Втрати води у
внутрішньобудинкових
мережах

Дев’ятиповерховий житловий
будинок на 100 квартир.

Власні потреби
ЖЕО (прибирання місць
Мешканці, квартири яких
обладнанні засобами обліку
холодної води.

Мешканці, квартири яких не
обладнанні засобами обліку
холодної води.

Об’єм орендарів та
власників нежилих
приміщень

загального користування,
полив зелених насаджень,
тощо)

До встановлення будинкового лічильника розрахунок споживання послуги за нормативами.

У разі тимчасової відсутності обліку, розрахунок споживання - виходячи з
споживання попереднього періоду 12 місяців.

Стаття 8. Рахунки на оплату комунальних послуг та
облікова інформація
Рахунок на оплату комунальної послуги повинен містити, зокрема, таку інформацію:

Рахунок на оплату
1. Обсяг за будинковим лічильником

128

2. Обсяг за квартирним лічильником

5

3. Обсяг розподілу

2

Ст.8,п.6 - Обсяг спожитої води за поточний період, а також показання
відповідних вузлів обліку, на основі яких цей обсяг визначено,
застосоване розрахункове або середнє споживання

Дякую
за увагу!

