
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ
“ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО”

НАКАЗ
“_____”_______________ 2022 р.           м. Вінниця                № ____________

Про створення на КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» постійно 
діючої Комісії з розгляду претензійних 
питань безоблікового споживання 
теплової енергії та гарячої води в 
результаті втручань в роботу приладів 
обліку, порушення їх цілісності, 
пошкодження або відсутності охоронних 
пломб та/або пломбувальних дротів

На виконання п. 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 
року № 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та 
типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води» та п. 25 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил 
надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги 
з постачання теплової енергії», а також з метою забезпечення належного реагування на 
факти несанкціонованого втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, 
пошкодження, розкомплектування, зокрема порушення цілісності пломб) в роботу вузла 
розподільного обліку гарячої води / теплової енергії, 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити «Порядок дій при виявленні контролером фактів втручання в 
роботу приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності 
охоронних пломб та/або пломбувальних дротів» (Додаток №1 до цього Наказу).

2. Створити постійно діючу Комісію КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з 
розгляду претензійних питань безоблікового споживання теплової енергії та 
гарячої води в результаті втручань в роботу приладів обліку, порушення їх 
цілісності, пошкодження або відсутності охоронних пломб та/або пломбувальних 
дротів (далі - Комісія), у складі:

- заступник генерального директора з економіки та збуту Корчака С.І. 
(голова Комісії), у разі відсутності заступник голови Комісії;

- начальника служби збуту Костюка П.В. (заступник голови Комісії) у разі 
відсутності представник служби збуту;

- начальника відділу по роботі з дебіторською заборгованістю           
Коренюк М.В., у разі відсутності представник відділу по роботі з 
дебіторською заборгованістю;

- професіонала з антикорупційної діяльності Чепорнюка В.Л.;
- секретар Якубишина Т.М. (у разі відсутності представник служби збуту).
3. Затвердити «Положення про постійно діючу Комісію КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» з розгляду претензійних питань безоблікового 
споживання теплової енергії та гарячої води в результаті втручань в роботу 



приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності 
охоронних пломб та/або пломбувальних дротів (Додаток №2 до цього Наказу).

4. Начальнику служби економічної безпеки та охоронної діяльності    
Войциху І.І. організувати забезпечення безпеки під час роботи Комісії.

5. Начальнику відділу з роботи зі ЗМІ та громадськістю Корчевій А.О. текст 
Наказу з додатками розмістити для ознайомлення у відкритому доступі на 
офіційному веб-сайті КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

6. Наказ від 03.09.2020 №294 «Про створення постійно діючої Комісії з 
розгляду претензійних питань безоблікового споживання теплової енергії та 
гарячої води» скасувати.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
генерального директора з економіки та збуту Корчаку С.І.

Генеральний директор                                  М.С.Білик



Погоджено:

Заступник 
генерального директора
з економіки та збуту С.І. Корчака

Начальник 
юридичної служби Д.Ю. Яценко

Начальник служби 
економічної безпеки та
охоронної діяльності І.І. Войцих

Професіонал з
антикорупційної діяльності В.Л. Чепорнюк 

Підготовлено:
Начальник СЗ П.В. Костюк
моб. 098-53-11-414

Розсилка:

1 примірник - справа
1 примірник - служба збуту
1 примірник – юридична служба
1 примірник - служба економічної безпеки та охоронної діяльності
1 примірник - відділ з роботи зі ЗМІ та громадськістю
1 примірник - професіоналу з антикорупційної діяльності
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Додаток №1  
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказом генерального директора 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

від «_____» ______ 20____ р. № ______ 
 

 

Порядок дій при виявленні контролером фактів  
втручання в роботу приладів обліку, 

порушення їх цілісності, пошкодження або  
відсутності охоронних пломб та/або пломбувальних дротів 

 

 
1. Порядок дій при виявленні контролером фактів втручання в роботу 

приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності 
охоронних пломб та/або пломбувальних дротів (далі – Порядок) затверджено з 

метою забезпечення належного реагування на факти несанкціонованого 
втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, 

розкомплектування, зокрема порушення цілісності пломб) в роботу вузла 
розподільного обліку гарячої води / теплової енергії. 

2. Контролер відділу контролю енергозбуту служби збуту (далі - контролер) 
під час виконання своїх посадових обов’язків на ввіреній йому ділянці у разі 

виявлення втручань в роботу приладів обліку, порушення їх цілісності, 
пошкодження або відсутності охоронних пломб та/або пломбувальних дротів, 

складає відповідний Акт зазначеного зразка  (Додаток №2 до Положення) у двох 
екземплярах, де фіксує даний факт. Один екземпляр Акта, в якому зазначається 
запрошення та дата чергового засідання Комісії КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» з розгляду претензійних питань безоблікового 
споживання теплової енергії та гарячої води в результаті втручань в роботу 

приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності 
охоронних пломб та/або пломбувальних дротів (далі - Комісія) під підпис 

надається споживачу. 
3. Контролер у разі необхідності на місці виявлення втручання в роботу 

приладу обліку збирає додаткову інформацію (документи, фото) та/або матеріали 
(перержавілий дріт, охоронна пломба з ознаками втручання), які стосується даної 

справи та можуть вплинути на рішення Комісії.  
4. Контролер відділу контролю енергозбуту служби збуту під час виконання 

робіт зазначених в пунктах 2 та 3 цього Порядку повинен дотримуватись 
загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, 
дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання 

підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів 
людини і громадянина, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх 

правомірних дій та вимог, запобігати виникненню конфліктів.  
5. Другий екземпляр Акта контролер передає керівнику відділу контролю 

енергозбуту служби збуту, який контролює правильність оформлення та копію 
його надає секретарю Комісії за один робочий день до дати, що зазначена в 

запрошенні.  



6. Секретар готує у повному об’ємі документацію по кожній справі (Акт в 
якому зазначені виявленні порушення, ПІБ власника квартири, особовий рахунок, 

кількість прописаних осіб, договір, акти, підтверджуючі пломбування приладу 
обліку ГВП та/або вентиля, акт останніх контрольних показників, оборотну 

відомість з моменту останнього обстеження представника КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго», відомість передачі показників приладу обліку та 

інші документи за необхідності) та за один робочий день до чергового засідання 
Комісії по одному екземпляру надає на ознайомлення усім членам Комісії. 

7. Рішення Комісії заносяться секретарем до протоколу засідання, який 
засвідчується підписами членів комісії та один екземпляр за вимогою надається 

під розпис споживачеві. 
 
 

Начальник служби збуту                                         П.В. Костюк 



 

1 
 

Додаток №2  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказом генерального директора 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

від «_____» ______ 20____ р. № ______ 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу Комісію КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

з розгляду претензійних питань безоблікового споживання  
теплової енергії та гарячої води  

в результаті втручань в роботу приладів обліку,  
порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності  

охоронних пломб та/або пломбувальних дротів 

 
1. Положення про постійно діючу Комісію КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» з розгляду претензійних питань безоблікового 
споживання теплової енергії та гарячої води в результаті втручань в роботу 

приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності охоронних 
пломб та/або пломбувальних дротів (далі - Положення) розроблене відповідно до 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 грудня 2019 року № 1182 «Про затвердження Правил надання 

послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з 
постачання гарячої води», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання 
теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової 
енергії», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 22 листопада 2018 року №315 "Про 
затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі 

комунальних послуг". 

2.  Положення визначає загальні засади функціонування постійно діючої 

Комісії КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з розгляду претензійних питань 
безоблікового споживання теплової енергії та гарячої води в результаті втручань в 

роботу приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності 
охоронних пломб та/або пломбувальних дротів (далі - Комісія). 

3.  Комісія створюється для розгляду претензійних питань безоблікового 
споживання теплової енергії та гарячої води в результаті втручань в роботу 

приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності охоронних 
пломб та/або пломбувальних дротів з метою мінімізації та усунення передумов 

нанесення матеріальних збитків діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
(далі – Підприємства). 
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4.  Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення 

передумов нанесення матеріальних збитків діяльності Підприємства в результаті 
безоблікового споживання теплової енергії та гарячої води споживачами в 
результаті несанкціонованих втручань в роботу приладів обліку. 

5.  Комісія у своїй діяльності керується Постановою №1182, Постановою 

№830, Наказом 315, Законом України від 22 червня 2017 року №2119-VIII «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Постановою Кабінету 

Міністрів України №1198 від 3 жовтня 2007 року “Про затвердження Правил 
користування тепловою енергією”, Законом України від 02.06.2005 року за №2633-
IV «Про теплопостачання» та цим Положенням. 

6.  Основними завданнями Комісії є: 

6.1. В присутності споживача розглянути фактичні обставини, які призвели 
до втручань в роботу приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або 

відсутності охоронних пломб та/або пломбувальних дротів. 

6.2. Оцінка кожного встановленого (виявленого) факту втручань в роботу 

приладів обліку або створення користувачем передумов для такого втручання 
шляхом несанкціонованого розпломбування, пошкодження пломбувального дроту 

або від’єднання самого приладу обліку від внутрішньої мережі на підставі наявних 
на Підприємстві та представлених споживачем документів. 

6.3. Прийняття рішення Комісією щодо попередження споживача або, за 
наявності підстав, проведення коригування нарахувань за послугу з постачання 

гарячої води або послугу з постачання теплової енергії відповідно до Додатку №1 
до цього Положення. 

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
 

7.1.  Організовує свою роботу шляхом проведення відкритого Засідання 
Комісії за умови наявності кворуму її членів та наявних до розгляду питань 

порядку денного, щотижнево у середу в період з  15:00 до 17:00 (у разі святкового 
дня переноситься на наступну середу) за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя,       

№ 13/2, кабінет № 1.Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні більш як половина його членів. 

7.2. За результатами роботи контролера відділу контролю енергозбуту 

служби збуту Підприємства (далі – Контролер) на ввіреній йому ділянці у разі 
виявлення втручань в роботу приладів обліку, їх несправності, пошкодження або 

відсутності охоронних пломб, а також несанкціонованого його демонтажу, складає 
відповідний Акт (Додаток №2 до цього Положення) в якому описує даний факт та 

надає під підпис споживачу запрошення на Засідання Комісії . На підставі 
складених Контролером Актів та оформлених запрошень формується порядок 
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денний для розгляду на черговому Засіданні Комісії. 

7.3. Розглядає питання порядку денного Комісія виключно за умови 
прибуття на Засідання споживача (споживач - фізична або юридична особа, яка 

є власником, співвласником нерухомого майна, або за згодою власника інша 
особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово -

комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено 
відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги) при наявності 

документів які засвідчують його особу (паспорт, пенсійне посвідчення, водійські 
посвідчення та інше).  

7.4.  Розгляд питання споживача на Засіданні для об’єктивного контролю 
проводиться під відео запис з допомогою відповідних технічних засобів, про, що 

споживач попереджається перед початком процедури розгляду. 

7.5. Розгляд питання споживача на Засіданні проводиться після з’ясування 

обставин відсутності (наявності) реального конфлікту інтересів з присутніми 
членами Комісії. 

7.6. Розгляд кожного конкретного питання порядку денного Засідання 

Комісії оформлюється протоколом (Додаток №3 до цього Положення). 

7.7.  Рішення членами Комісії за результатами оцінки обставин кожного 

встановленого (виявленого) факту втручань в роботу приладів обліку або 
створення користувачем передумов для такого втручання шляхом 

несанкціонованого розпломбування, пошкодження пломбувального дроту або 
від’єднання самого приладу обліку від внутрішньої мережі ґрунтується на підставі 

розгляду документів з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних чинників, 
наявності вини споживача та завданих збитків Підприємству. 

7.8. Комісія розглядає звернення громадян з приводу реструктуризації 

заборгованості споживачів та виносить рішення щодо відмови або укладення 
договору реструктуризації. 

7.9.  Комісія здійснює за дорученням Генерального директора 
Підприємства розгляд інших проблемних питань, які потребують комісійних 

вирішень  та готує пропозиції для прийняття рішення.  
 

8.  Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: 

8.1.  Заслуховувати споживача з питань порядку денного, отримувати від 

нього документи, що мають відношення до розгляду питання по суті та за його 
згодою. 

8.2.  Під час проведення Засідання Комісії за ініціативою Голови Комісії 
залучати до роботи Комісії без включення до її складу інших працівників 

Підприємства, а також незалежних експертів чи спеціалістів (без права приймати 
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участь під час голосування). 

8.3. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів, 
апарату управління Підприємства необхідну інформацію та документи. 

8.4. Залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально - 
технічні ресурси Підприємства. 

9.  До складу Комісії обов’язково входять керівник служби збуту, професіонал з 
антикорупційної діяльності, начальник відділу по роботі з дебіторською 

заборгованістю Підприємства. 

9.1.  Кількісний та кваліфікаційний склад Комісії затверджуються 
Генеральним директором Підприємства. У складі Комісії обов’язково визначається 

голова, заступник голови та секретар Комісії. У разі відсутності голови Комісії 
його обов’язки виконує заступник голови Комісії. 

 

10.  Голова Комісії: 

10.1.  Організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови. 

10.2.  Розподіляє функції між членами Комісії з урахуванням кола їх 
посадових обов’язків на Підприємстві з метою недопущення виникнення 

конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії. 

10.3. Визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії. 

10.4.  Забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії та споживачу 
можливість взяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою 

думку. 

11. Секретар Комісії: 

11.1.  Готує проекти документів, перелік питань порядку денного Засідання 
Комісії. 

11.2. Інформує членів Комісії та залучених осіб про дату, час і місце 
проведення засідання Комісії та порядок денний. 

11.3.  Оформлює протоколи Засідання Комісії. 

11.4. Готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії. 

11.5. Визначає розгляд питань споживачів під час роботи Комісії в порядку 
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живої черги. 

11.6. Перевіряє документи які посвідчують особу споживача, що прибув на 
Засідання Комісії. 

11.7. Інформує споживача про проведення відеозапису при розгляді його 
питання під час Засідання. 

11.8.  Надає для ознайомлення та підписує протокол Засідання членам 
Комісії та споживачу. 

11.9. З моменту створення Комісії веде реєстр справ в електронному та 
паперовому вигляді. 

12. Члени Комісії мають право: 

12.1.  Ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії. 

12.2.  Висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь 
у прийнятті рішень шляхом голосування. 

12.3. Здійснювати інші повноваження, пов’язані із забезпеченням діяльності 
Комісії. 

13. Споживач має право: 

 
13.1. Бути присутнім під час розгляду персонального питання порядку денного 

Засідання Комісії. 
 

13.2. Надавати свої пояснення та документи для об’єктивного розгляду 
питання по суті. 

 
13.3. Ставити запитання присутнім на Засіданні членам комісії та запрошеним 

особам. 
 

13.4. Уточнювати у членів Комісії не зрозумілі для себе питання та технічні 
терміни, а також порядок реалізації прийнятого Комісією рішення. 

 

13.5. Не погоджуватись з рішенням Комісії та звертатись з метою вирішення 
спору  за власною ініціативою до суду. 

 
14. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом 
засідання, у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.  
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15. Рішення Комісії провести коригування нарахувань за послугу з 

централізованого гарячого водопостачання або централізованого опалення 
споживача приймається відповідно до встановлених фактичних обставин, які 
являються першопричиною виявленого (встановленого) несанкціонованого 

втручання в роботу приладів обліку з боку споживача чи з його вини (не належного 
контролю) іншою особою. 

16. Порядок коригування нарахувань за послугу з постачання гарячої води 

або послуги з постачання теплової енергії  споживача проводяться відповідно до 
встановлених Комісією обставин. 

17. У разі неприбуття споживача на Комісію без поважної причини, 
вважається, що споживач визнав в повній мірі свою провину, в зв’язку з чим за 

рішенням Засідання Комісії матеріали розгляду його питання можуть направлятись 
для розгляду до суду та/або до правоохоронних органів для притягнення 

останнього до адміністративної або кримінальної відповідальності.  

18. У випадку створення конфліктної ситуації з боку споживача відносно 

членів Комісії під час роботи Комісії, запрошуються представники Національної 
поліції для фіксації даного факту. 

 

Начальник служби збуту                                         П.В. Костюк 



до Положення

ЗАТВЕРДЖЕНОГО

від "______" ________ 20 ____ р. № _________

10* 30

8 25

5 20

3 15

10

8

5

3

15 30

12 25

10 20

8 15

25 35

22 32

18 28

15 25

30 55

25 50

20 45

15 40

55

50

45

40

* В таблиці відображено орієнтовне безоблікове споживання гарячої води в метрах кубічних, яке відповідає умовам порушення

V - об'єм безобліково спожитої гарячої води, м³;

Т - тариф гарячої води, грн./м³.

Наказом генерального директора

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

Показники 

передаються 

щомісяця

Лічильник 

повірений

Відсутня 

заборгованість

Орієнтовне безоблікове споживання гарячої води виставлене мешканцям в зв'язку з виявленням втручань в роботу 

приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності охоронних пломб та/або пломбувальних 

дротів 

Споживач самостійно попередив про зірвану 

пломбу
Виявив контролер

Відповідно до п. 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019р. № 1182 «Про затвердження Правил

надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води»

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів розподільного обліку забороняється. Якщо встановлено факт несанкціонованого

втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплектування, зокрема порушення цілісності

пломб) в роботу вузла розподільного обліку гарячої води, зазначений вузол вважається таким, що вийшов з ладу.                                                                                                                                                                                                  

          Датою початку несанкціонованого втручання в роботу вузла розподільного обліку гарячої води може бути:

- дата виходу з ладу, зафіксована автоматично таким вузлом обліку;

- дата повідомлення про несанкціонований вплив на вузол обліку;

- перший день після дати припинення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);

- дата останньої контрольної перевірки виконавцем комунальної послуги, але не більше ніж 12 місяців до дати виявлення

факту несанкціонованого впливу на вузол обліку.
З огляду на вищевикладене нарахування за послугу постачання гарячої води в зв'язку з виявленням несанкціонованого

втручання в роботу вузла обліку гарячої води  проводиться наступним чином:

 - один місяць безоблікового споживання, якщо споживач повідомив самостійно;

випадково при виконанні 

господарських робіт, через 

необережнічсть або незабезпечення 

належного захисту (діти, тварини)

Відсутня 

заборгованість

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

дві умови виконані

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

дві умови виконані

три умови виконані

Показники 

передаються 

щомісяця

Лічильник 

повірений

дві умови виконані

три умови виконані

аварійної ситуації, яка не 

потребувала зриву пломби або 

планове виконання ремонтних робіт

три умови виконані

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

аварійної 

ситуації, яка 

потребувала 

зриву пломби 

за наявності 

підтверджуючих 

документів

за відсутності 

підтверджуючих 

документів
три умови виконані

одна умова виконана

дві умови виконані

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

дві умови виконані

три умови виконані

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

дві умови виконані

три умови виконані

дві умови виконані

три умови виконані

попередження

дві умови виконані

три умови виконані

Попередження

Пломба пошкоджена за наступних 

умов

Самовільно зірвана пломба, 

причини споживач пояснити не 

може

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

жодна з умов не виконується

одна умова виконана
Повторне пошкодження 

пломбування незалежно від умов

вдруге зірвана пломба

Неналежним чином оформлені 

документи працівником КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"

Попередження

жодна з умов не виконується

дві умови виконані

Додаток №1  

Начальник служби збуту       ___________________       Костюк П.В.

           В нестандартних випадках застосовувати таблицю наведену нижче.

 - дванадцять місяців безоблікового споживання, або з дати останньої контрольної перевірки якщо втручання виявив 

представник КП ВМР "ВМТЕ".

В залежності від прописаних осіб в квартирі та відповідно до вищенаведеної таблиці визначається кількість місяців (днів)

безоблікового споживання гарячої води та відповідно до тарифу виставляється рахунок згідно формули:

К = V·Т, грн.

Відповідно до додаткової угоди

втретє та більше разів зірвана пломба

дві умови виконані

три умови виконані

Перержавів дріт

жодна з умов не виконується

одна умова виконана

три умови виконані



до Положення

ЗАТВЕРДЖЕНОГО

від "______" ________ 20 ____ р. № _________

Контролер КП ВМР "ВМТЕ"

       З актом ознайомлений, один екземпляр отримав

Споживач самостійно повідомив КП ВМР "ВМТЕ" про порушення 

Інші прилади обліку гарячого водопостачання в помешканні, які зняті з абонентського обліку оскільки

оплата послуг за показаннями засобів обліку води, встановлених у квартирі, проводиться лише у разі

здійснення обліку в усіх точках розбору гарячої води у квартирі

Комісія проводиться за умови надання документів підтвержуючих, що споживач являється власником 

або співвласником квартири та документів, які засвідчують його особу (паспорт, пенсійне посвідчення, 

водійські посвідчення та інше)

Додаток №2  

Наказом генерального директора

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

від " _______ " __________________ 20 ______ р.

Споживач ___________________________________________

Адреса  ___________________________________________________

№ особового рахунку _________________________________________

У зв'язку з порушенням п. 27 Постанови КМУ від 11 грудня 2019р. №1182 Вам необхідно з'явитися на КП

ВМР "ВМТЕ" "______" __________________ 20 _____ р. о 15:00 на постійно діючу Комісію з розгляду

претензійних питань безоблікового споживання гарячої води в результаті втручань в роботу приладів

обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності охоронних пломб та/або пломбувальних дротів.

У разі не прибуття, вважатиметься, що споживач визнав в повній мірі свою провину, в зв'язку з чим

засідання комісії відбудеться без його участі.                                     

Представник споживача
(підпис) (ПІБ)

Начальник служби збуту       ___________________       Костюк П.В.

Телефон _____________________________________

(підпис) (ПІБ)

АКТ № __________

Складено контролером КП ВМР "ВМТЕ" _______________________________________________________________

в присутності представника споживача  ____________________________________________________________________

марка вузла обліку ________________ № _____________________  показник  ____________________ м³

марка вузла обліку ________________ № _____________________  показник  ____________________ м³

На предмет виявлення безоблікового споживання гарячої води в результаті втручання в роботу приладу

обліку марки ____________ заводський номер __________________ показник __________ м³ за допомогою

сторонніх предметів ____________________, порушення цілісності складових частин вузла обліку або

пломбувальних отворів ____________________, пошкодження або відсутність охоронних пломб та / або

пломбувальних дротів встановлених працівником КП ВМР "ВМТЕ", прилад обліку не фіксує споживання

гарячої води, демонтований вузол обліку ГВП та / або вентиль без попереднього розпломбування працівником

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"  (непотрібне викреслити)                                                      

До моменту опломбування розподільного вузла обліку, оплата за послугу з постачання гарячої води буде

здійснюватись відповідно до п.1.4 Розділу IX Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018р. №315 "Про затвердження Методики

розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг": по затвердженим нормам

споживання з розрахунку на кількість зареєстрованих мешканців або по показникам комерційного приладу

обліку п. 2 Розділу IX Наказу №315 (непотрібне викреслити).

Проведено опломбування запірної арматури в закритому стані на відгалудженні вводу постачання гарячої

води: № пломби _______________ , № пломби _______________ , № пломби ______________, прийнята під 

охорону представником споживача (у разі виявлення пошкодження пломбування, нарахування за послугу з

постачання гарячої води буде проводитися відповідно до затверджених норм споживання, з розрахунку на

кількість зареєстрованих мешканців або по показникам комерційного приладу обліку, з моменту останньої

перевірки представником КП ВМР "ВМТЕ".



до Положення

ЗАТВЕРДЖЕНОГО

Наказом генерального директора

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

від "______" ________ 20 ____ р. № _________

в присутності абонента (представника)

Члени комісії:

Начальник служби збуту 

Начальник відділу по

М.В. Коренюк

Професіонал з

В.Л. Чепорнюк 

Представник абонента

Додаток №3  

(підпис)

(підпис)

З Протоколом ознайомлений, зауважень не маю, один екземпляр (за вимогою) отримано

про порушення п. 27 Постанови КМУ від 11 грудня 2019р. 

№ 1182 «Правил надання послуги з постачання гарячої води» 

 (далі - Постанова №1182) або/та п. 25 Постанови КМУ 21 серпня 2019р. 

№ 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання 

теплової енергії»  (далі - Постанова №830)

При обстеженні на місці виявлено, що абонент порушив п.27 Постанови №1182

роботі з дебіторською

Даний протокол складений секретарем постійно діючої Комісії з розгляду претензійних

питань безоблікового споживання теплової енергії та гарячої води в результаті втручань в

роботу приладів обліку, порушення їх цілісності, пошкодження або відсутності охоронних

пломб та/або пломбувальних дротів (далі - Комісія)

_________________________________________________________________________________

або/та п. 25 Постанови № 830 

(ПІБ)

                   (ПІБ)

Начальник служби збуту       ___________________       Костюк П.В.

П.В. Костюк 

Комісією розглянуто обставини, які призвели до безоблікового споживання гарячої

води та/або теплової енергії абонентом, проаналізовано архівні та надані документи, перевірено

наявність аналогічних випадків з боку абонента у минулі періоди, взято до уваги джерело

інформування виявленого порушення та вирішено, що за порушення п.27 Постанови №1182

загальна кількість безобліково спожитої гарячої води становить _________ м³, по тарифу

___________ грн./м³, на суму ______________ грн. та/або за порушення п. 25 Постанови №830

безоблікове споживання теплової енергії становить __________ Гкал, по тарифу ____________

грн./Гкал, на суму _____________ грн., яка буде занесена на особовий рахунок абонента та

підлягає обов'язковій оплаті не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим

періодом (місяцем) відповідно до п. 37 Постанови №1182 або п. 35 Постанови №830

(підпис)

(підпис)

заборгованістю

антикорупційної діяльності

(ПІБ)

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

Голова комісії _______________________

ПРОТОКОЛ № ___________

(ПІБ)

                                              МП

(посада)

(підпис)

" _____ " ________________ 20 ____ р.

адреса абонента ____________________________ особовий рахунок ________________________
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