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XapKiBcbKoi областi

вlд

ПvHtcToM 3 cTaTTi 19 Закояу Украiни <Про житлово-комуна,rrьнi посlугп (в

p"o*uii, *о дiс з 01.05.i02l) визначено, що для забезпечення безпеки

гаa}опостачанЕя та готовностr вrугрirпньобулинковrх систем гапопостачання

дчо- uco багатоквартирного булtтlц до надtrнЕя посл)т з розподJry та

постачдшя природноIо a*у ""i"*u"u"*и 
такого буДйнку або за ixHiM

пiптентtям - упDавитель бЬгатоr,,ъартирного будинку, об'еднацня спiввласнrп<iв

Ёu-o]';;оЙ;;;Ъуо,п*l, iнша дЪ""овчжена слiввласниками особа мають

уЙu"r, оо*Ъiр на технiчне обслуговраняя впутрiшньобулинyiл:rj:":
'a*ooo"rur*r" багатоквартирною булинку з оператором газорозподшьноr

"""""", 
uoo iншим суб'екгом господарювання, який мае право Еа викоttаlння

таких робiт.
Технiчяе обслуговlъаrтrrя

багатоквартирнrл< булияках
внутрiшньобудинкових систем ftlзопостачанн,l у
.дiiiсlоосr"ся за paxriok спiввласцикь такого

багатоквартирного будинку,
У пазi чкладенrrЯ такого договорУ за технiчrtе обслуговування та безпечку

експлуатацiю внутрiшньобудинкових систеNl газопостачанн,I

багатоквартирного будlнку несе вiдповiдальнiсть оператор газорозлодiльtrоi

au"r"r, uOo in-"t суб'ект господарювацня, з яким },кладено договiр,-''-'П"р"о.* 
r"*оir,оaо, обсrryговування внутрiшньобудинкових систем

гаi}оtlостачаншl у бч.а,оквчр,"рtrЙу бул"нку та види робiт, якi е

oo*;"ano"r"o пiд час технiчного обслуговування, визначаються центральним

ор.""о" urrnoouu.roi влади, що забезпечуе формування та реалiзус державну

полiтику в нафтогазовому комIrлекс1,

У разi укJIадення договору на _ 
технiчне обслlтовування

"пуrрlrо"ЪОуДrrпr.ових 
систем,*ono",uo*"" б-"l,yi|lч:.,о будинку з

iвшим суб'ектом гослодарlоваIiця, нiж оператор газорозподiльноi системи,



сторони визначають icToпri )мови договору на пiдставi вiльного волевиявлення

. урй""rr"' вимог ГоспЬдарського та Lfuвйьного кодекоiв УItpаiни, Прr-l

o-jry' уrrр*"r"оь багатоквартирного будинкУ, об'еднаншI спiввласtтикiв

O-u*io*Jupr"p"o"" бушнку аЪо 
^Ьша 

уповновФкена спiввласниками особа

повiдомляютЬ про це оператора газорозподiльвоi системи протягом 15 днiв з

дати укJIадення т:lкопо договору,--- 
Ёiдrrоriд"о до rryIrкгу 3 глави 5 роздiлу III Кодексу газорозподiльних

систем, ыlасники газових мерех(, у тому чиспi побутовi споживачi та вrtасники

. 
"*у.рiur""обул""*оrr* 

систем га:}опостачанЕя (балансоутрrалувачr,

чпЬаЬrптеоi), забезпеT уrоть належну ix ексцлуатацiю згiдно з чишrш,,r

#;;;;;;;;".; ;ф"rч Пр*"оч" безпеrсл систем газопостачаншI (надалi -

iЬЪij, 
"ь" у-Ь;;ь вiдповiдний договiр iз суб'екгом господарювання, який

мае дозвiл на виконання таких робiт,"'-- ЪЙ""Й. о" пiдпуrлtтiв i.2 та 3,З роздiлу III IБСГ на шасникiв будинкЬ

*-Б"rи обоu'язок бlти вiдповiдалiними за тохнiчний стан i безпечне

користуванюI газопроводами, гzЕtовими при,падами, димовими та

веьи.:lяцiйними канаlами та забезпечити утриманюI систем пвопостачання

вiдповiдно до вимог чиш{ого законодавства УI9аiни,
----- зйо , u""огами пiдггуrrкгу 5,4 роздiлу ttr ПБСГ техяiчне обсrrловуваяня

**чr.,iйi" газопроводiв i, газового обладнання житловLD( i громадських
' ових о6'еюiв невиробничого характеРубудiвель, ком),наJlьно-пооуг

.i}""lo"ru"" вiдповiдно до вимог док}мецтацii з _експ,lryатачii 
заводiв-

JooOn"*i" газового обладнаНrrя на договiрнюr, засадах. Умови для техлiчного

;:;;;;;;;;*.uo""nqb.u"" *u"n"*o" (ба.irаrrсо5гrримувачем та./або

;;;;i"Ыi;b"reMli вiйо"iдlо ло вимоI чиItного законодавства Украiни,
' У р*i'"""чб""печенЕя вJIасцикОм (балансоутримlъачем та,/або орендарем

(rйr";Й ;;;i"ного обс,тryговування згiдно з вимоrаItlк пункry " d:1:"tl
обладrrашrя житлових l громадськL( булиlrхiв пiдлятас вiдкrпочецню вrд

ir'.Б" йооо"rчrаняя iз вiтановленням iагrryшки (п.5.7 ро_здлу V IБСГ).

врахозуючи вицеIrаведене, на теперiшнiй час роботи з техяiчного

оС"оу.Ъrуuuоrо вяутрiшIrьобудинкових систем y:i:,:i::* в житповL(

будинках викоЕуються оператором газорозподiльноi системи або iншим

суб,екгом господарюванrrя, якиЙ мае праВО На ВИКОНаШЯ '* |Об]:-__л_,_ __- - Б"й"* робiт з технiчного обслуговуваrrня mзових приJIадlв та

iнженерних мереж до дня укпадешя договорiв на технiчне обслуювуванrrя

вкугрiшяьобудинКових систеМ газопостачмня багатоквартирного будинку в

iii,Йb,^;;Й;;""HoMy Законом Укра'iни <Про внесешlя змiн до деякriх

законiв Украiни щодо вреryлюваннJI окремих питаrrь у сферi н€далня житлово_

комунlшьних послуD), та затвердт:яня "",ооо]Ч__|:_1lахунку 
граничних

|БЙ, *pro"ri ""nor*,rя 
видiв робiТ та послуг з_ технiчного обслlтовуваrrня

вrrугрirчньобудинко,* o,",i",*o"o",uu*n" багатоквартирялх, 9'.,:::1l:
в9тановлецнЯ ,для операторiВ газорозподiльних систем грани' rих prBurB

";;;;*;;;;о uйч робiт та цослуг з технiчного обслуговрання

ввугрiчlньобудиНооu* "n",b*,*ooo"'u"u"o 
багатоtоартирних булиr*iв



визнача€ться згiдно з затвердженцми на пiдприемствi розцiнками на вiдповiднi
послу],и та залех{ить вй харакrcристик об'еIсIа споживача.

Таким чином, вiдповiдцо до вимог чцнпого на теперiшнiй час
закоцодавства Украiни, техпiчне обслуговувацня внl"грiшяьобудшнкових
сцст€м газопостачанця та газового обладнанвя багатокзартпрних
яtцтловцх булинкiв та iндивiдуальпих домоволодiць повицпо
BllKoHyBaTиcb за рах)aнок сцоrкцвачiв, в тому чшслi i побугових.

KpiM того, Нацiональною комiсiсю, що здiйснюс дерrмвце
реryлюванця у сферах ецергетикц та комуцальflI{х послуг, розроблено
проект Тнпового договору ца технiчне обслуговузання
вfiуtрiшньобудинкових сrrстем газопоетачання rr(цтлових

(багатоквартшрних) булdнкiв, якпй знаходиться ца стадii погодlкенця.

.Щоговiр с публiчнпм та ним передбачдеться надацня вiдповhцвх
послуг Оператором ГРМ (АТ <d(аркiвгаз>>, АТ <<Харкiвмiськгаз>), а у разi
в?ке укладецогО договорУ з iншою органiзацiею, Оператора ГРМ мас буп,l
про це проiнформовапо протягом 15 днiв з момецту укпаданця такого

договору.
ва;rс,rивим такоrrr € те, що у разi цеукладепого Типового договору з

ОператороМ ГРМ протягом 30 дпiв З момецту його надацпя споживачевi,
такпй договiр укпадасться автоматпчно, що такоrк передбачено чивrrпм
законодавсгвом УкраТнш.

црацl
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Генцадiй KPABaIEHKO

з перелiком оргаяiзацiй, у яких с Bci необхiднi дозволи для проведення

1ъведену вице iнформачirо надаяо в порядr iнформувiшЕя з м9тою

проведення роз'яснюва,rьноi роботи та зменшення соцiальноi Еапруги серед

населенпя.

Заступник дирекrора Департамешу -
начальник управлiння
паливно-енерг€тичцок) комплексу

BiK]op Алiев 705 16 0,1

робiт з технlчного обсrryговрання газового обладванля та

вцарiшньобудинкових систем Iа:tопостачанIlJI моrOIиво ознайомимсь

на офiцiйномч сайтi Нацiонмьного наlтово-дослiдного iHcTrTyry промисловоi

безцеки охорони посиланням:


