Повірка лічильників на воду: як і коли повіряти?
Повірку лічильника потрібно здійснювати залежно від його міжповірочного інтервалу.
Зазвичай він становить 3-4 роки.
Виробники приладів обліку гарантують граничний строк експлуатації лічильників 10-12 років.
Лічильники, які пропрацювали 8-10 років, зазвичай не проходять повірку. Тому фахівці
рекомендують: в такому випадку потрібно придбати новий лічильник та викликати майстра для
його встановлення та повірки.
Дізнатись повірочний інтервал можна за допомогою паспорта лічильника, в якому вказана дата
його виробництва та повірочний інтервал.
Якщо не повірити лічильник вчасно - показники будуть вважатись недійсними.

Мешканці можуть самостійно обрати підприємство, що має відповідну ліцензію на діяльність з повірки
квартирних приладів обліку води:
Перелік організацій, які здійснюють повірку лічильників у м. Києві

Або замовити послугу у Центрі комунального сервісу. Також Ви можете залишити заявку за телефоном
контакт-центру: (044) 247-40-40 (п. 6 у голосовому меню)

Квартирні прилади обліку ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути опломбовані постачальником послуг:
ПАТ "Київводоканал"
КП "Київтеплоенерго"
ТОВ "Євро - реконструкція"

З метою зменшення навантаження на споживачів при проведенні робіт із засобами обліку
холодної та гарячої води (лічильниками) ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київтеплоенерго»
уклали договір про співпрацю.
Згідно даного договору Київводоканал має право здійснювати монтажні роботи із
встановлення, заміни та виконання метрологічної повірки, опломбування та складання акту
прийняття на абонентський облік квартирних засобів обліку гарячої води в будинках, за якими

Київтеплоенерго є виконавцем послуг з постачання гарячої води.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.05р. №630 «Про затвердження
Правил надання населенню послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення»

Див. також
Питання-відповіді за темою
Які підприємства здійснюють повірку квартирних лічильників на воду?
Як надати показники квартирних лічильників на ХВП та водовідведення?
Якого числа можна подати показники лічильника на ХВП та водовідведення?
Як здійснюється нарахування за ХВП, у разі відсутності квартирного лічильника?
В яких випадках здійснюється перерахунок за ХВП?
Яка допустима перерва в наданні послуг з холодного водопостачання та водовідведення?
Встановлення та повірка/ремонт лічильника. За чий рахунок здійснюється?

Статті за темою
Холодне водопостачання (ХВП) та водовідведення
Гаряче водопостачання (ГВП)
Тарифи

Контакти за темою
Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Киїівводоканал" (Водоканал)
Комунальне підприємство (КП) "Головний інформаційно - обчислювальний центр" (ГІОЦ)
Центр комунального сервісу (ЦКС)
Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго"
Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго"

