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До високої якості — разом

Ви цікавилися

Як обчислюється вартість послуг з опалення
У çв’ÿçку ç початкоì опалювалüíоãо  
сåçоíу у споживач³в виíикає чиìало çапитаíü,  
íа ÿк³ ³íод³ вкраé складíо саìост³éíо  
çíаéти в³дпов³дü. У цüоìу ì³сÿц³ ìåшкаíц³ 
баãатоквартирíих будиíк³в ³ç цåíтралüíиì  
опалåííÿì почали отриìувати плат³жки çа тåпло.  
Як саìå çд³éсíюєтüсÿ íарахуваííÿ вартост³ послуã  
ç опалåííÿ? ×и ìожливо оскаржити íåправоì³рíå 
íарахуваííÿ ³ ÿк правилüíо цå çробити?

працівники Держпрод-
споживслужби Укра-
їни роз’яснили, що 

порядок надання комуналь-
них послуг, їхнього обліку 
та оплати, права та відпові-
дальність споживачів і вико-
навців цих послуг визначено 
правилами надання послуг 
з централізованого опа-
лення, постачання холод-
ної та гарячої води і водо-
відведення, затвердженими 
постановою Кабінету міні-
стрів України від 21.07.2005 
№630.

Нарахування вартості по-
слуг з опалення здійснюєть-
ся у такому порядку:

- у разі відсутності у 
квартирі та в будинку лічиль-
ника тепла, а також його не-
справності, плата справля-
ється згідно з нормативами 
споживання (з розрахунку за 

1 кв. метр опалюваної пло-
щі квартири) та з урахуван-
ням фактичної температури 
зовнішнього повітря і фак-
тичної кількості днів надання 
цієї послуги в місяці, який є 
розрахунковим;

- у разі встановлення бу-
динкових засобів обліку те-
плової енергії споживач 
оплачує послуги згідно з по-
казниками лічильника про-
порційно опалюваній площі 
(об’єму) квартири;

- у разі встановлення 
квартирних засобів облі-
ку теплової енергії спожи-
вач оплачує послуги згідно 
з показниками лічильника 
та з урахуванням витрат те-
плової енергії на опален-
ня місць загального корис-
тування у багатоквартирних 
житлових будинках.

Законодавством забо-

ронено справляння пла-
ти за нормативами (норма-
ми) споживання за наявності 
квартирних засобів обліку 
без урахування їхніх показ-
ників. 

Таким чином, при наяв-
ності будинкового теплолі-
чильника кількість спожитої 
теплоенергії визначається 
на підставі показань тепло-
лічильника та розподіляєть-
ся пропорційно площі при-
міщень, що опалюються 
(квартир, місць загального 
користування тощо): спожи-
тий обсяг ділиться на опалю-
вану площу всього будинку та 
помножується на опалювану 
площу окремої квартири та 
тариф (1416,96 грн./Гкал).

при наявності квартир-
ного теплолічильника кіль-
кість спожитої теплоенергії 
визначається на підставі по-
казань теплолічильника. До 
цієї величини додається об-
сяг теплової енергії (у гігака-
лоріях), який був витрачений 
на обігрів місць загального 
користування (сходова клі-
тина, під’їзд). Спожитий об-
сяг помножується на тариф 
(1416,96 грн./Гкал).

За відсутності теплолі-

чильника плата визнача-
ється за нормою з ураху-
ванням коефіцієнта, який 
залежить від температури 
зовнішнього середовища 
та кількості днів у місяці, 
коли надавалася послуга, 
а також опалюваної площі 
квартири та тарифу (32,97 
грн. за 1 кв. м).

перерахунки за послуги 
з централізованого опален-
ня проводяться у випадках:

- якщо надання послуг з 
централізованого  опалення 
розпочалося пізніше вста-
новленого строку або опа-
лювальний сезон достроко-
во закінчився;

- за наявності перерв у 
наданні послуг, що переви-
щують допустимий строк (12 
годин на добу раз на місяць);

- у разі невідповіднос-
ті фактичної температури в 
житлових приміщеннях нор-
мативній.

Здійснювати перерахун-
ки — обов’язок виконавця. 
У випадку виникнення спір-
них питань споживачі послуг 
можуть звернутися безпо-
середньо до виконавця по-
слуги для з’ясування та ви-
рішення претензій.

Нова техніка

Облік стане точнішим
Äо уваãи власíик³в вуçл³в обл³ку ãаçу ç³ стаíдартíиìи 
д³афраãìаìи та проåктíих орãаí³çац³é!  
ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» придбало оíовлåíу 
вåрс³ю проãраìíоãо коìплåксу ÑАÏР «РАÑХОÄ-РУ»  
(вåрс³ÿ 3.0), ÿкиé çастосовуєтüсÿ длÿ роçрахуíк³в ³ 
проåктуваííÿ витратоì³р³в çì³ííоãо пåрåпаду тиску 
в³дпов³дíо до виìоã ÄÑТУ ГОÑТ 8.586.(1-5). 

Оновлена версія САпР 
«РАСХОД-РУ» підвищує 
точність виконання роз-

рахунків, покращує функцію 
контролю правильності кон-
фігурації вимірювального тру-
бопроводу, формує додаткові 
бланки технічної документації 
згідно з вимогами МВУ 043/01-
2011 «Інструкція. Метрологія. 

Стандартні діафрагми, камери 
усереднення та вимірюваль-
ні трубопроводи. Геометричні 
розміри. Методика виконання 
вимірювань». 

Запрошуємо до співробіт-
ництва! За довідками щодо 
проведення розрахунків звер-
татися телефонами: (0472)  
33-07-13, 45-72-74.

Тиждень якості

Мета —
конкретні 
результати
Нåдавíо ×åркащиíа, ÿк ³ 
баãато країí св³ту, в³дçíачала 
Європåéсüкиìé тиждåíü ÿкост³. 
Мåта тижíÿ — п³двищåííÿ уваãи до 
ÿкост³ продукц³ї та послуã. Щороку 
çаходи, приурочåí³ до цих дí³в, 
присвÿчуютü пåвí³é тåì³. Цüоãо 
року лоçуíãоì тижíÿ був «Як³стü длÿ 
досÿãíåííÿ рåçулüтат³в». 

Ось і на Черкащині в ці дні сумлін-
ні виробники за підтримки гро-
мадських організацій та органів 

виконавчої влади, влаштовували різ-
номанітні заходи на підтримку принци-
пів високої якості товарів і послуг. Але 
найголовніше, що багатьом у ці дні було 
про що звітувати в плані здійснення за-
вдань, поставлених перед колективами. 
приміром, поступово вирішується одна 
з найгостріших проблем — проблема 
неякісних доріг. Так, дорожники облас-
ті станом на 10 листопада ліквідували  
47 428 погонних метрів тріщин дорож-
нього полотна, які утворилися через ве-
лику транспортну завантаженість авто-
шляхів. На дорогах державного значення 
з 3 по 9 листопада ліквідовано 2411 кв. 
метрів колійності, напливів та інших де-
формацій дорожнього покриття. Шля-
ховики нині активно поліпшують дороги  
державного та місцевого значення у різ-
них районах області. Багато прикладів 
успішного вирішення проблем якості по-
дають трудівники аграрного сектору еко-
номіки, які цими днями відзначили своє 
професійне свято. На багатьох промис-
лових підприємствах є чудові прикла-
ди роботи по-новому, не дарма кращі з 
них щороку виборюють призові місця у 
Всеукраїнському конкурсі якості продук-
ції «100 кращих товарів», який в облас-
ті організовує Дп «Черкасистандартме-
трологія». Важливу роль у забезпеченні 
випуску високоякісної продукції відігра-
ють системи управління якістю, які нині 
впроваджені на десятках підприємств 
регіону. послуги з їхньої сертифікації, 
які надає Дп «Черкасистандартметро-
логія», сприяють всебічному вирішенню 
проблем якості продукції та послуг.

У сучасних умовах якість є ключем до 
успіху в діяльності будь-якого підприєм-
ства, в будь-якій галузі. поняття якості 
тісно пов’язане з тим, що ми називає-
мо благами сучасної цивілізації, якістю 
життя.

Думка фахівця

Сучасні тканини: користь і шкода

Сучасні тканини бу-
вають натуральні та 
хімічні. До складу 

перших входять волокна 
рослинного і тваринного 
походження. Хімічні ткани-
ни виробляють з волокон, 
які поділяються на штучні і 
синтетичні. Штучні (віско-
зу, ацетатний шовк, шта-
пель тощо) отримують, 

обробляючи природні ор-
ганічні речовини (напри-
клад, целюлозу, бавовну) 
різними хімічними речови-
нами (сірчаною, азотною, 
оцтовою кислотами, аце-
тоном тощо). Синтетичні 
(акрил, поліамід (нейлон), 
поліестер, поліуретан) за 
своїм хімічним складом не 
мають аналогів у приро-
ді. Виробляють їх із полі-
мерів, отриманих шляхом 
синтезу. Речовини, що за-
стосовуються для кінцевої 
обробки при виготовлен-
ні тканин за умов недо-
держання технологічно-
го процесу просочування, 
можуть, бути небезпечни-
ми. при обробці тканин 

для надання таких влас-
тивостей, як захист від 
загоряння, немнучкість, 
пом’якшення тощо, вико-
ристовують речовини на 
основі фенол-формальде-
гідних смол, які не завжди 
повністю вилучаються з 
тканин на різних етапах 
технологічного процесу. 
Формальдегід же — ре-
човина токсична, вірогід-
ність її канцерогенності — 
висока. 

Однак і вироби з нату-
ральних тканин не завжди 
абсолютно безпечні. Си-
ровину натурального по-
ходження, зокрема вовну, 
інколи обробляють інсек-
тицидами, аби не пошко-

дила міль при зберіганні 
на складах та транспор-
туванні. при недодер-
жанні норм застосуван-
ня ці речовини можуть 
бути токсичними для лю-
дини. У домашніх умовах 
оброблену річ слід прові-
трювати протягом кількох 
днів, а, перш ніж вдяга-
ти, випрати згідно з ре-
комендаціями виробника. 

Одяг першого і друго-
го шарів, панчішно-шкар-
петкові вироби, постіль-
на білизна для дітей віком 
до трьох років повинні ви-
готовлятися тільки з на-
туральної сировини. На-
тільна білизна для дітей 
віком до семи років має 
виготовлятися тільки з 
натуральних тканин, три-
котажних полотен, а для 
дітей віком з 8 років до-
пускається виготовлення 
продукції з тканин і три-
котажних полотен зміша-
ного типу — з натуральних 
та штучних волокон. Забо-
роняється виготовлення 

одягу білизняного асор-
тименту для новонаро-
джених з використанням 
апретів, пом’якшувачів та 
інших речовин для кінце-
вої обробки.

Слід пам’ятати, що 
тканин, які взагалі не міс-
тять шкідливих речовин, 
не існує. Небезпеку при-
ховує яскраве забарв-
лення, якого досягають 
використанням хімічних 
барвників. Деякі з них мо-
жуть містити важкі мета-
ли, які потім мігрують з 
тканин та можуть нако-
пичуватися в організмі 
людини. Інша небезпека 
— пестициди, які можуть 
акумулюватись у природ-
ній сировині (бавовна, 
льон, вовна) та у вели-
кій кількості можуть мати 
шкіроподразнюючу, ток-
сичну дію та канцерогенні 
властивості. Безпечними 
можна вважати тканини, 
які супроводжуються по-
зитивним висновком дер-
жавної санітарно-епіде-

міологічної експертизи, 
сертифікатом відповід-
ності або, як мінімум, ре-
зультатами лабораторних 
випробувань на відповід-
ність вимогам норматив-
них документів. 

З грудня 2014 року 
продукція текстильно-
го виробництва, вклю-
чаючи товари дитячого 
асортименту, виключена 
з переліку обов’язкової 
сертифікації. На сьогод-
ні цю продукцію в добро-
вільному порядку серти-
фікують лише найбільш 
сумлінні виробники, які 
дбають про свій позитив-
ний імідж. Отже, звертай-
те увагу на наявність на 
споживчому маркуванні 
зображення трилисника з 
номером відповідного ор-
гану з сертифікації.

Ñв³тлаíа ÑОТНик,
 кåр³вíик 

випробувалüíої 
лаборатор³ї 

ÄÏ «×åркаси-
стаíдартìåтролоã³ÿ»

коли íа риíку ç’ÿвивсÿ одÿã ³ç сиíтåтичíих 
ìатåр³ал³в, í³хто спочатку íå турбувавсÿ про éоãо 
шкоду длÿ орãаí³çìу — вс³ почали íосити ìодí³ 
рåч³ ÿскравих колüор³в бåç çаéвих çапитаíü. Алå 
чåрåç к³лüка рок³в л³кар³ çабили íа сполох чåрåç 
вåлику к³лüк³стü алåрã³чíих висипаíü ³ çаãострåííÿ 
хроí³чíих çахворюваíü шк³ри, спричиíåíих 
íос³ííÿì одÿãу ç íåíатуралüíих ткаíиí.

У ці дні директору  
ДП «Черкасистандартметрологія» 

Михаéлов³ Ïåтровичу 
×ОРНОÏиЩУкУ 

виповнюється 55 років. 
Колектив підприємства, друзі 

та колеги сердечно вітають Ми-
хайла петровича з ювілеєм! Вони бажають шанов-
ному керівникові нових успіхів, невичерпної життєвої 
енергії, сімейного благополуччя, достойної шани від 
колег! 

Нехай здійсняться всі ваші творчі задуми і кожен 
день буде осяяний почуттям любові й взаєморозу-
міння, а міцне здоров’я та гарний настрій стануть за-
порукою успішної праці в ім’я розквіту і благополуччя 

незалежної 
України.

З ювілеєм!
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