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Про притягнення КП “Міськтеплоенерго” 
до відповідальності за порушення 
законодавства у сфері забезпечення 
оснащення будівель вузлами обліку 
теплової енергії, гарячої чи питної води 

 
 
Заступнику Голови -т.в.о. Голови 
Держпродспоживслужби 
Шевченко О.П. 

 
Шановна Ольго Петрівно! 

 
ОСББ “Тепла оселя” об’єднує співвласників багатоквартирного будинку № 1 по вул. 
Київській у м. Всегараздові. 
Відповідно до ст. 3 Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання” та Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та 
обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, затвердженого наказом 
Мінрегіону України від 09.08.2018 № 206, нами було встановлено вузол комерційного обліку 
послуги з постачання теплової енергії у вищезазначеному будинку. 
Відповідно до Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік, затвердженого 
наказом Мінрегіону України від 12.10.2018 № 270, ми звернулися до КП 
“Міськтеплокомуненерго”, яке є оператором зовнішніх інженерних мереж (зовнішніх 
теплових мереж), з проханням взяти вищезазначений вузол обліку на абонентський облік. 
Однак КП “Міськтеплокомуненерго” в установлений строк  не призначило та не повідомило 
нам дату і час огляду й опломбування вузла обліку, і такі огляд й опломбування не провело. 
Варіант замість попереднього абзацу: 
Однак представник КП “Міськтеплокомуненерго” за результатами огляду вузла 
комерційного обліку відмовився його опломбовувати й склав акт про виявлені порушення 
при встановленні вузла комерційного обліку, в якому послався на невиконання нами 
технічних умов КП “Міськтеплокомуненерго”. У той же час, складання такого акта відповідно 
до п.8 розділу ІІ Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік передбачено 
виключно у випадках порушення вимог ч.1 ст. 3 Закону України “Про комерційний облік 
теплової енергії та водопостачання”. Такі вимоги нами порушені не були, а ч.1 ст.3 
зазначеного Закону прямо передбачає, що оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку та відповідна 
проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до 
встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами 
місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних 
мереж, виконавцями комунальних послуг. 
Таким чином, в діях посадових осіб КП “Міськтеплокомуненерго” вбачається порушення, 
передбачене п.4 ч.1 ст.14 Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання”. 
Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 3, 14, 15, 16 Закону України “Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання” просимо: 



 

1. Провести перевірку КП “Міськтеплокомуненерго” за викладеними в цій 
заяві фактами; 
2. Притягнути КП “Міськтеплокомуненерго” до відповідальності за 
порушення строків прийняття на абонентський облік вузлів комерційного 
обліку теплової енергії. 

 
Додатки: 

1. Копія заяви про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік з 
додатками - на ___ арк.; 
2. Копія акта від “___” ___________ 2020 р. - на ___ арк. 

 
З повагою 
голова правління 
ОСББ “Тепла оселя”              П.П. Петренко 


