
 
У К Р А Ї Н А                                                   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                         ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                
            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 3-13/VIII 

 

Про затвердження програми 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради              

від 22.02.2022 року № 55 «Про Програму відшкодування витрат Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки», керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку 

води на 2022-2023 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

Міський  голова                  Ратан АХМЕДОВ 

  





ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішення тринадцятої сесії 

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                 восьмого скликання 

                                                                                 від 30.06.2022 року № 3-13/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води 

 на 2022-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2022 рік 



Розділ 1. Паспорт Програми 

відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 

 

1. Ініціатор та розробник Програми Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  

 

2. Законодавчі підстави розроблення 

Програми  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про 

питну воду та питне 

водопостачання»,  

«Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» 

 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Корюківська міська рада, 

Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

 

4. Учасники Програми Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал», 

Корюківська міська рада 

 

5. Термін реалізації Програми  2022-2023 роки 

 

6 Джерела фінансування Програми Бюджет Корюківської міської 

територіальної громади, інші 

джерела фінансування не заборонені  

діючим законодавством України 

 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідний для реалізації 

Програми 

2218,798  тис. грн 

 



Розділ 2. Загальні положення 

 

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, 

економія природних ресурсів, в тому числі і води, стала нагальною проблемою, 

яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи обліку її 

споживання. 

Нераціональне використання води в житловому фонді Корюківської міської  

територіальної громади та зростання вартості енергоносіїв на їхнє виробництво 

зумовлюють необхідність вжиття відповідних заходів економії, пріоритетним 

серед яких є впровадження системи обліку витрачання і регулювання 

споживання води в житловому фонді. 

У рамках Державної енергозберігаючої політики 22.06.2017 прийнято Закон 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – 

Закон). Законом передбачено обов’язкове оснащення вузлами комерційного 

обліку холодної води будівель, обладнаних окремими водопровідними вводами, 

що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх 

інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі 

вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, у термін до 

01.08.2022 року.  

Реалізація Закону є важливою передумовою для забезпечення в державі 

обов’язкового обліку води й ефективним інструментом для контролю за якісним 

запровадженням заходів з енергозбереження та енергомодернізації в 

багатоквартирних будинках. 

Завдяки забезпеченню обліку холодної води, споживачами 

сплачуватимуться кошти за фактично спожиті послуги, тобто лише за те, що 

ними було використано. Це дозволить не тільки об’єктивно здійснити 

розрахунок послуг, які спожито, та правильно визначити за них оплату, а й 

розпочати ефективний процес досягнення економії, в умовах постійного 

зростання цін на енергоресурси в державі. 

Відповідно до Закону, обов’язок з організації встановлення вузлів 

комерційного обліку покладено на оператора зовнішніх інженерних мереж у 

м. Корюківка – Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради (далі – КП «Корюківкаводоканал»). 

Для того, щоб здійснити встановлення вузлів обліку та необхідного 

інженерного обладнання, повинна бути розроблена технічна документація 

(проект) з дотриманням будівельних норм і правил. 

Відповідно до Закону, витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного 

обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються 

споживачами шляхом сплати інвестиційної складової тарифу за встановлення 

вузла комерційного обліку, яка сплачується виконавцеві відповідної послуги. 

Також споживачу надається право самостійно встановлювати вузол 

комерційного обліку з дотриманням вимог чинного законодавства. 

Діючим тарифом на централізоване водопостачання не передбачено 

інвестиційну складову на встановлення приладів комерційного обліку. 



Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» передбачено, що органи місцевого самоврядування згідно із 

затвердженими відповідно до законодавства України програмами можуть 

приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення 

вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності цим 

законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку 

після їх встановлення поширюється дія законодавства про спільне майно 

багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення вузла комерційного обліку, 

встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується. 

 

Розділ 3. Мета та завдання Програми 

 

Програма відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» на оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку 

води на 2022-2023 роки є складовою частиною державної енергозберігаючої 

політики та забезпечує виконання Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання».  

Головна мета Програми – забезпечення своєчасного оснащення вузлами 

комерційного обліку багатоквартирних житлових будинків м. Корюківка. 

Програма передбачає відшкодування витрат з оснащення вузлами 

комерційного обліку 72 багатоквартирних будинків (Додатки 3-4), які на момент 

прийняття Закону були підключені до комунальної мережі централізованого 

водопостачання та не були оснащені приладами комерційного обліку. 

Основними завдання Програми є: 

- зменшити споживання енергоресурсів надавачем послуг з водопостачання; 

- забезпечити 100% комерційний облік послуг з водопостачання; 

- забезпечити оплату фактично спожитих обсягів води мешканцями 

багатоквартирних будинків; 

- стимулювати ощадливе використання водних ресурсів споживачами; 

- зменшити розмір плати за надані споживачам послуги, за рахунок відміни 

оплати за встановлення вузлів комерційного обліку (інвестиційної складової на 

встановлення комерційних приладів обліку). 

 

Розділ 4. Термін реалізації та заходи Програми 

 

Термін реалізації Програми – 2022 – 2023 роки. 

Напрями діяльності та заходи Програми передбачені у Додатку 1. 

Перелік заходів Програми: 

- оснащення багатоквартирних будинків  вузлами комерційного обліку; 

- підтвердження та відшкодування витрат на оснащення вузлами 

комерційного обліку води; 

- аналіз результатів Програми та висвітлення їх у ЗМІ та мережі Інтернет. 

 

 



Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади та інших джерел фінансування не 

заборонених діючим законодавством України (Додаток 2). 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

 

Розділ 6. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Програми забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та дасть можливість 

забезпечити  оснащення будинків вузлами комерційного обліку, потрібними для 

визначення кількості та якості наданої комунальної послуги у будинку. 

Також реалізація Програми дасть можливість: 

- забезпечити раціональне використання водних та енергетичних ресурсів; 

- здійснювати оплату фактичних обсягів спожитих послуг; 

- підприємству-надавачу послуг здійснювати постійний контроль за 

споживанням водопостачання та водовідведення абонентами; 

- зменшити обов’язкові платежі споживачів за рахунок відсутності внесків 

за встановлення вузлів комерційного обліку (інвестиційної складової на 

встановлення комерційних приладів обліку). 

 

Розділ 7. Контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Безпосередній контроль за виконанням  заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії Програми, 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу. щодо стану її 

виконання. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради                              Анастасія ПЛЮЩ 

 

 



Додаток 1 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води на 2022-

2023 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми відшкодування витрат Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» з оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку води на 2022-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Заходи Програми  

Термін 

викона

ння  

Виконавці Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн, у тому числі 

по роках: 

 

Очікуваний результат 

Всього 2022 2023 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оснащення 

багатоквартирних 

житлових будинків 

Корюківської міської ради 

вузлами комерційного 

обліку (підтвердження 

витрат на оснащення 

багатоквартирних 

житлових будинків вузлами 

комерційного обліку, 

відшкодування витрат) 

2022 -

2023 

рр. 

КП 

«Корюківкаво

доканал» 

Бюджет Корюківської 

міської територіальної 

громади та інші 

джерела не заборонені 

законодавством 

2218,798 1139,944 1078.854 Оснащення вузлами комерційного 
обліку води багатоквартирних 

житлових будинків, скорочення 

необлікованих витрат води у 

внутрішньобудинкових системах 
питного водопостачання, 

зменшення обов’язкових платежів 

споживачами за рахунок 
відсутності внесків за 

встановлення вузлів комерційного 

обліку. 

 

 

Секретар міської ради                                                   Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 2 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води на 2022-

2023 роки 

 

Фінансове забезпечення Програми відшкодування витрат Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» з 

оснащення водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 
Обсяг коштів, який 

пропонується залучити на 

виконання Програми, 

тис.грн. 

 

2022 рік 

 

2023 рік 
Усього витрат 

на виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 
1139,944 1078,854 2218,798 

кошти міського бюджету 1139,944 1078,854 2218,798 

кошти обласного бюджету - - - 

кошти державного бюджету - - - 

інші кошти не заборонені 

законодавством 
- - - 

 

Секретар міської ради                                            Анастасія ПЛЮЩ                                          



                                                Додаток 3 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків 

Корюківської міської ради вузлами  

комерційного обліку  

води на 2022-2023 роки 

 

Список багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

(м. Корюківка) з можливістю оснащення комерційних вузлів обліку 

 в підвальному приміщенні 
 

№ 

п/п 

Адреса Вартість 

оснащення,  

тис.грн 

Примітка 

 

1 вул. Бульварна, 14 31,942  

2 вул. Бульварна, 15А 31,942  

3 вул. Бульварна, 16 31,942  

4 вул. Бульварна, 26 31,942  

5 вул. Бульварна, 32 31,942  

6 вул. Бульварна, 34 31,942  

7 вул. Бульварна, 34А 31,942  

8 вул. Бульварна, 38 31,942  

9 пров. Бульварний, 2 31,942  

10 пров. Бульварний, 4 31,942  

11 пров. Бульварний, 5 31,942  

12 пров. Бульварний,6 31,942  

13 пров. Бульварний,8 31,942  

14 пров. Бульварний,9 31,942  

15 пров. Бульварний,10 31,942  

16 пров. Бульварний,13 31,942  

17 пров. Бульварний, 15А 31,942  

18 пров. Бульварний, 1А 31,942  

19 вул. Зарічна, 1 31,942  

20 вул. Зарічна,3 31,942  

21 вул. Шевченко, 42 31,942  

22 вул. Шевченко, 44 31,942  

23 вул. Шевченко, 48 31,942  

24 вул. Шевченко, 50 31,942  

25 вул. Шевченко, 52 31,942  

26 вул. Шевченко, 56 31,942  

27 вул. Шевченко,71 31,942  

28 вул. Шевченко,74 31,942  

29 вул. Шевченко,75 31,942  

30 вул. Шевченко,76 31,942  

31 вул. Шевченко,79 31,942  

32 вул. Франко,5 31,942  



33 вул. Франко,5А 31,942  

34 вул. Франко,5В 31,942  

35 вул. Вокзальна, 3 31,942  

36 вул. Предзаводська, 6 31,942  

37 вул. Чернігівська, 2 31,942  

38 вул. Чернігівська,4 31,942  

39 вул. Чернігівська, 6 31,942  

40 вул. Слов’янська, 2 31,942  

41 вул. Г.Костюк, 33А 31,942  

42 вул. Г.Костюк, 37 31,942  

43 вул. Г.Костюк, 39 31,942  

 Всього 1373,506  
 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ                                            
 

  



                                          Додаток 4 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних  

вводів багатоквартирних житлових 

                                                                              будинків Корюківської міської ради  

вузлами  комерційного обліку  

води на 2022-2023 роки 

 

Список багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

(м. Корюківка) з оснащенням  комерційних вузлів обліку 

в водорозподільчому колодязі 

 

№ 

п/п 

Адреса Вартість 

оснащення, 

тис.грн 

Примітка 

 

1 вул. Бульварна, 1 29,148  

2 вул. Бульварна, 2 29,148 
 

3 вул. Бульварна, 3 29,148  

4 вул. Бульварна, 4 29,148 
 

5 вул. Бульварна, 7 29,148  

6 вул. Бульварна, 8 29,148  

7 вул. Бульварна, 9 29,148  

8 вул. Бульварна, 10 29,148  

9 вул. Бульварна, 11 29,148  

10 вул. Бульварна, 12 29,148 
 

11 вул. Бульварна, 15 29,148  

12 вул. Бульварна,17 29,148 
 

13 вул. Бульварна, 19 29,148  

14 вул. Бульварна,20 29,148  

15 вул. Бульварна ,21 29,148  

16 вул. Бульварна, 22 29,148  

17 вул. Бульварна, 23 29,148 
 

18 вул. Бульварна, 24 29,148  

19 вул. Бульварна, 36 29,148 
 

20 пров. Бульварний, 7 29,148  

21 пров. Бульварний, 15 29,148 
 

22 вул. Бульварна, 20А 29,148  

23 пров.Бульварний,3 29,148  

24 вул. Шевченко, 79 29,148 
 

25 вул. Шевченко, 81 29,148 
 

26 вул. Слов’янська, 4 29,148  

27 вул. Слов’янська, 6 29,148  

29 вул. Г.Костюк, 35 29,148  

 Всього 845,292  

 

 

Секретар міської  ради      Анастасія ПОЮЩ 


