
yKPAiHA
XAPKIBCьKA ОБJIАСЦА ДЕРЖАВНА АД\ЦШСТРАЦlЯ

ШIIАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
IIАЛИВНО-ЕНЕРfЕТИlШОГО КОМПЛЕКСУ

м. Свобоаu, 5, Дерuспром,9 пid'iiзd, 5 поверl, х. xap1iB, б1022, mел. (057) 705,21-З8r факс (057) 705-21-1l

УllfuЩlх" O4/f/.rr' на N9

Об'еднаним територiальним
громадам, районним державним
адмiнiстрацiям
(за списком)

вlд

у зв'язку iз збiльшенням чисельностi звернень громадян, що продовж}'ють

надходити до xapkiBcbkoi обласноi державноi адмiнiстрацii та стосJ"rоться

питанЕя некоректних нарахувань оплати за послуry з постачання природного

газу, Департаментом житлово-комунального господарства та папивно-

енергетичного комплексу обласноi державноi адмiнiстрацii (далi

,щепартамент) на адреси об'сднаних територiальних громад, з метою

iнформування населення, було направлеяо вiдтrовiдного листа вiд 2|,09,2021

N903/2064 шодо порядk? передачi показань гalfових лiчильникiв ra

рекомендацiй стосовно дiй, до яких може вдаватися споживач у випадку

незгоди iз вказаними обсягами спо)lсивання природного газу в отриманих

квитанцiях. Також в якостi прикладу щодо спрощеннJI алгоритму

взаеморозрахункiв з гд}опостачальною органiзацiею було наведено iнформацiю

npo прЪпоЪrцi. (l-вIй гАз pIBHoMIpHшl tшАтIж> вiд тов (хАркIвгАз
зБУТ).

KpiM того, з метою iнформування населення щодо технiчного

обслуговуванrrя газового обладнаяня та BHyTpiurHix газових мереж та

укJIадання вiдповiдних договорiв листом,Щепартаменту вiд 01,07,2021.

lь озltszS об'еднаним територiальним громадам_ були надаui 
. 
розгорrryтi

поясненIя з вказаного питаннJI, а також алгоритм дrй для мешканцlв стосовно

можливостi обрання спецiалiзованоi органiзацii для проведенIIя зазначених

вище робiт та укладання вiдповiдного договору.
Приймаючи до уваги актуальнiсть вказаних питань та низькiй piBeHb

iнформованостi населеЕня, просимо у TepMiH до 19.11.21 повiдомити

,Щепартамент, якi заходи, цодо iнформачiйно-роз'яснювдlьноi роботи було

"rоrrЪ. 
Нuд*У iнформацiю буде використано для ана.пiзу ефеюивностi

t]
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комунiкацii мiж керiвництвом громади та Ti пересiчними мешканцями, а також
буде враховано на засiданнях робочоi групи, яка створюеться за

розпорядженнrrм керiвництва XapKiBcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii та
буде очолена засryпникой ii голови. Група створюсться дlrя обговорення та
вирiшення проблемних питань у сферi гalзо- та енергопостачання, а до ii складr
будrгь включенi зокрема представники сT рукт}рних пiлроздiлiв ХОДА, СБУ,
ГУНП в Харкiвськiй областi, Харкiвськоi обласноi прок)?атури,
АТ <Харкiвгаз>, ТОВ (ХАРКIВГАЗ 3БУТ> та представники громадськостi.

Вiдповiдну iнформацiю просимо надавати на електронну адресу:
upek_gas@ukr.net.

,Щодаток: на б арк. у l прим.
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Об'еднаним тсриторiальним
громадаNt, територiальним rромадам
XapKiBcbKoi областi

,[fu я iнф ормуван ня н ас еOе н ня

у зв'язку iз збiльшенtrям чисельirостi зверн9ýь громадян, якi надходять до
обласноi державноi адмiнiстрачi'i', в частинi HekopekTtI их. н араху вань оплати за

поспуry З постачаняЯ природногО газу, яка не вiдповiдас фактичним
похазанtlя:v, лiчильникiв газу, ýепартамент житлово-комунаJIьrlого

госtIOдарства та паJlивl{о-енерlfiичttого комплексу обласцоi держаtsноI

а:мiнiстрачii iнформуе.
обсяги спохивання прtролного rшу визначаються згiдно з r1равиламл

комерцiЙцого облiку приро,лного газу в газорозподiльнiй c:tcTeMi, визваченL,l}Ilt

роздiлом lX Кодексу газорозподiльних систем, затаерд,(енOго поста!овоIо

il"oion-"noi KoMicii, цо.лiйaпо. лaрлччпе реryлювакня у сферах енергетttхи

та коNIуяаJIьних послуг,,вiд 30,09.2015 Nэ2494 (яалалiКолекс),

Вiдповiдно до луrкту 4 глаslt 4 вищевказаного роздi.rrу, поб}Tовi

споаiивачi зобов'язанi щомiсяцЯ станом trа 01 число мiсяця знi:rtатlt фактrrчлi

показаняя лiчильника газу та протягом п'яти дiб (до 05 чпсла вв:ючно)

надаsатlr Тх АТ (Харкiвгазrr засобом телсфонного зв'язIq; Еа елеrlтро:rцч адресу

або через особистий кабi$ет ца сайтi-

у разi неотримаuня Ат <харкiвгазrr до 06 числа мiсяця, що настае за

розрахунковим, показаяь лiчильвика газу об'см розполiлу та спохuваншI

природпого газу no об'екry спожrtвача за попередtilй мlсяць вllзначаеться i{a

piBHi планового пtiсячного об'ему спожцванIUI на вlдIовlдl]ии перlад,

KpiM того, АТ (ХаркiвгазD здiйсяIо€ коrrтрольtlе знят,гя пок&заýь

лi.lильиrrка гrву у споживачiв та формус об'елrя спожитого природноIо газу за

розрахунковий 
,мiсяць, в якоllу здiйснеrrо контрольне зняття rrоказань

лiчи:lьника rазу, з урахуван!iям його фактичних показань,



оказаIlь дi
пDовс]g:!

вiдобрш(ено у додатку,

Додаток: яа 1 арк. у 1 прим,

3астуýllик дирекаора ýепартаменту -
начаJIьник управJIlнItя
паливно-е:]ергетичного KoMllJIeKcy

Гецgадiй КРАВчЕнко
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KpiNl rого, за пропозицlскJ 
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XapKiBcbKoi обласri дi€ тариф
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Дпрекtору Департамвяту
х,1,1ло5о-ttомуRал5l]ого господарсlaа та

пзливsо-еrlергеlriзого koMfl лехсу

лL, lcbPol о5лзсноl дердав},о] адм,iiсrрацl

маrдисýtry с,в

П,О. Тинд6{

о9

ШановнБй Сар,iю Володимиро!ичуl

'-lоOiдомляsмо. 
цо Tepr,! п п]дхлочеяня по6)"'ооих спФкивачiа до тарифу qтвlЙ гАз

'рlвьомi;;;й пгАт'х(! -родооле-о до зО Фпр, -н 2121 ooiv

Наrад/смо, цо осчор,.1о герLЕdl;;,Jерtrj";l ;роlо]ицil ('Iв,й -Аз р]вномрнии

пЛДТ|Жi с мо!/лиslсtь [л,".,u Ij,о-о,,r"о oo,noo пЙ-+*,"оо" "пu""u'енчя 
ла с lrейrий бОдчет

поотrrом рояу, ацс},тtl]сть, надмlрногr, ;";';;;-"; в олалю_вальниi лерФд,.та одна'(овий

Б;;;,;;;",,;;Ь.довх TepMLH7 дi] лойq]паоi пропозиllii, то6,о з моменry пiдхлючsнЕя тв до

з0.04,2022 DoKy,*-']Б;; 
цiеi .ролозиilii кл!сi: слJiачуе до 25 числа мlсяця, в_ я Rому 

л 
здiйснюсться

постачанfiя пр.роАноrо газу, оа"акову "у" 
,озалс)к!о оlд обсяrу с,lсliи toro природноlо гаЗу,

f]]сля за(illчеl.irя ,up"*y au 
"о""рчiЛ,,оi "puno*u, "ТВrй гАз рlвноf\,1lрниЙ f]лАтlжD з

кожнrм хп]снтом прýзодиlься *,р** o"*'.""no i-rп.й прпродrо,о.азу ra, вiдповiдно,6 разi

fiеоеппати цr] ýyNta зараховуеться s parr}li майбутнlх платеяii, g ра]i, попи 
_обсяl 

фэýичво

сЙ^"rоrо природuого ,азу a 61lr5u]иtl ]а lo;!, ,,t1) oy,o'B,""a*u,o п,д 
"ас 

пlдhпюсення до комерttiйно?

поопозицli, (лic!_ лровсдиIч l)ста!оч_7r ;;;;;;._ J;,i,,oo rоvерцir;поr _ропозицl] lтвlй гдз

рlвhомlрни.l плдтrж
Розрахунок розмlру цомlaячноIо плаrех! здiйснюеться iJlляхо.' r'яохенtlя р]чt]оrо обся'у

*.*;;#;;;;;;;;" ii"y]in "uo"""u""i "i"рйчlку 
та dлення яа pi'Hi час,ини запэхно вlл

мсяцqп,дiлючСl'llЯJОLРО'jОЗИЦr _ л1,19,2020 
року|rо зl,о8.20?1 роry) схледае 150О м, {уб. а

_л_"ll"Yii];'i,*,rJ:::;::"';::1,;j;;"i,j""J zozr pol,, lo розпаху-оh домiсяr.о, суми

;i;;;,;Tj;;";,;"l;- ,'.'6:: :li.Y'"'""i;],lT iНj l,^T 

",Jib"iBl'fii*l 
ж, 

"'',EiTy, Для ,пi/lклю,в!вя до комерцlиноl
необхiдl]о]rичlепiдписаlизапý'-при.днанtsяltrспrJIЛrиrорdlУчаст\ущомъячноrолл-атежУ'

На BcL пйтэння, якl Mox{yrb ви пхнл/ у iлеlLtlо, мочl,а отримзти вlдповд| беJпос€рздньо у

*"ед*чj"-чiцЬ"я,"" per o"iB ТОВ чХlЭКtВГlЗ ЗбУТ, зэ телсфопами|

Дг,,r'Iепвм \apiB 0)?__728_0],aI, 05',728,С3-Д?

Дпя iигспlь Ха|,{ п ,h, n, ouJlaclL
ioo,a ,,о".,,,, ь"rл,,, продr, ", 

, 0ij791'0826
i*i"."*и "*,n,,р., ".,0 

]67-011,08 
'1irr"io,uo"*,rr"ir.u,, poo"-,u']5/,911,0E,8a

iiii"iJ.r'"....l,. *""'.," 0u7 j" 0],50
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м, ,,род"", , 0D?,q11,09-75
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Об'еднашш тери:rорiальш.м
громадам, територiа.ltьним громадам

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
S wol

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:


