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Нові договори по

ЗУ “Про ЖКП”
(який вступає 

в дію з 01.05.2019р.)

Порядок оснащення 

комерційними 

лічильниками 
(Наказ Мінрегіону №205 

від 09.08.2018р.)

Порядок взяття на 

абонентський облік 
(Наказ Мінрегіону 

№270 від 12.10.2018р.)

Порядок 

обслуговування 

внутрішньобудинкових 

систем
(Наказ Мінрегіону №219 від 

15.08.2018р.)
Методика внесків

(Наказ Мінрегіону №129 

від 26.06.2018р.)

Методика 

розподілу обсягів
(Наказ Мінрегіону 

№315 від 

22.11.2018р.)

ЗАКОНОДАВСТВО у сфері КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ 

Порядок перевірки 

відповідності якості 

послуг 
(Постанова КМУ від 

27.12.2018р. №1145)

Порядок 

інформування
(Постанова КМУ №444 

від 06.06.2018р.)



Комерційний лічильник

Бюджетні кошти 

(безповоротні)

Кошти населення

(встановлення ОМС внесків)

або

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ЛІЧИЛЬНИКА 

Споживач

Споживач

Водоканал



Абонент  встановлює 

самостійно за власні 

кошти

Водоканал направляє повідомлення про намір встановлення

(вартість, розмір та порядок сплати внеску)

Не встановив лічильник 

протягом 4-х місяців після 

повідомлення Водоканалу 

про такий намір

Згода на 

встановлення 

лічильника на 

запропонованих 

Водоканалом  умовах

Намір погодити 

з Водоканалом 

інші умови

Водоканал 

самостійно 

встановлює лічильник 

на власних умовах

Не надає жодної 

відповіді у 

3-х місячний 

термін

Співвласники

1 2 3 4

➢ ТУ не потрібні

➢Повинен дотримуватись Порядку оснащення 

вузлами комерційного обліку та обладнання 

інженерних систем для забезпечення обліку

➢Споживач залишається власником вузла 

обліку та передає його на обслуговування 

Водоканалу

➢Водоканал приймає на абонентський облік 

протягом 14 днів та виставляє внески за 

встановлення,обслуговування , заміну

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ЛІЧИЛЬНИКА



Житловий будинок не обладнано вузлами обліку до

02.08.2020р. (порушення строків встановлення або заміни

вузлів комерційного обліку)

Приєднання будівель, не обладнаних вузлами комерційного

обліку (нове будівництво)

36 прожиткових 

мінімумів

1 %

від суми реалізації

ТУ
Видача ТУ на приєднання будівель до зовнішніх водопровідних

мереж з порушенням вимог законодавства у сфері

комерційного обліку (ТУ на лічильник не видаються)

108 прожиткових 

мінімумів

25 прожиткових 

мінімумів

Порушення строків прийняття на абонентський облік (більше

14 днів) або повірки вузлів комерційного обліку

Надання споживачу комунальної послуги рахунка на оплату,

сформованого з порушенням вимог Закону (ст.8)

Створення перешкод для доступу споживача або його

представника до облікової інформації або для ознайомлення з

показаннями вузлів комерційного обліку

20 прожиткових 

мінімумів

25 прожиткових 

мінімумів

Здійснення розподілу обсягів комунальних послуг з

порушенням вимог Закону або методики розподілу

36 прожиткових 

мінімумів

ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ  ст. 14  ЗУ «Про комерційний облік»

Порушення Розмір штрафу


