
 
 

 

Додаток  

до наказу Міністерства 

енергетики України «Про 

затвердження Порядку 

технічного обслуговування 

внутрішньобудинкових систем 

газопостачання у 

багатоквартирному будинку» 

 

 

Зміни, що вносяться до глави 5 розділу V наказу Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 «Про затвердження 

правил безпеки систем газопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 08 червня 2015 року за N 674/27119: 

 

1) пункт 5.4 доповнити словами «суб’єктами господарювання, що мають 

дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом 

виконавчої, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю (обслуговуюче підприємство).»; 

 

2) у пункті 5.5: 

 

у абзаці першому після слів в дужках «(орендаря (наймача))» слова «до 

газорозподільного підприємства» виключити; 

 

абзац третій та четвертий викласти у такій редакції: 

 

«У випадку якщо у зв’язку з заміною газового обладнання виникає 

необхідність припинення газопостачання з використанням вимикаючого 

пристрою, розташованого на трубопроводі газорозподільної системи, 

відключення та пуск газу після завершення відповідних робіт проводиться 

газорозподільним підприємством за зверненням власника (балансоутримувача 

та/або орендаря (наймача)). 

 

Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинні зберігати 

акт виконаних робіт/монтажу обладнання та копію дозвільного документа на 

право виконання відповідних робіт особою, яка здійснювала заміну газового 

обладнання до дати проведення чергового технічного обслуговування згідно з 

вимогами пункту 5.4 цієї глави.»; 

 

3) абзац перший пункту 5.7 викласти в такій редакції «Обладнання 

житлових і громадських підлягає відключенню обслуговуючим підприємством з 

застосуванням пломб або печаток, що унеможливлює використання такого 

обладнання, у випадках:»; 
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4) у пункті 5.8 слова «газорозподільного підприємства» замінити словами 

«обслуговуючим підприємством.»; 

 

5) у пункті 5.9: 

 

у першому реченні вилучити слова «складеним суб’єктом 

господарювання, що здійснює обслуговування»; 

 

 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

 

«Проектна документація з реконструкції газопроводів і газового 

обладнання підлягає обов’язковому погодженню з газорозподільним 

підприємством в частині визначення типорозміру лічильника газу та місця його 

розташування у випадках зміни потужності чи встановлення додаткового 

газового обладнання та/або монтажу додаткових лічильників газу чи зміни місця 

розташування такого засобу вимірювальної техніки.» 

 

6) у абзаці другому та восьмому пункту 5.10 слова «газорозподільного 

підприємства» у всіх відмінках замінити словами «обслуговуючого 

підприємства» у відповідному відмінку.  
 
 

_____________________________ 


