
Про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових будинків

Технічне  обслуговування  внутрішньобудинкових  систем  газопостачання
житлових  будинків  грунтується  на  планово-попереджувальній системі  робіт  та
проводиться  з  метою  виявлення  витоків  газу  для  запобігання  виникненню
аварійних ситуацій,  що можуть становити загрозу життю і здоров'ю мешканцям
цього житлового будинку.  

Отже,  т  ехнічне  обслуговування  внутрішньобудинкових  систем  
газопостачання житлових будинків проводиться для    забезпечення безперервності  
та   безпеки   газопостачання побутовим споживачам  природного газу.  

 Відповідно до наказу Міненерговугілля від 10 травня 2018 р № 250 наказ
Державної  акціонерної  холдингової  компанії  «Укргаз»  від  30  липня  1997  року
№ 35  «Про  затвердження  Положення  про  порядок  технічного  обслуговування
внутрішньобудинкових  систем  газопостачання  житлових  будинків,  громадських
будівель, підприємств побутового та комунального призначення» визнано таким,
що втратив чинність.

Крім  того,  постановою Кабінету  Міністрів  України від  13.07.2016 № 442
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України»  було  скасовано  дія  постанови Кабінету  Міністрів  України  
від 09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з
газопостачання»,  якою  регламентувалось  надання  послуги  з  періодичного
технічного  обслуговування  внутрішньобудинкових  систем  газопостачання за
рахунок витрат газорозподільних підприємств. 

Однак,  слід  зазначити,  що   Законом   України  «Про  житлово-комунальні
послуги», Кодексом газорозподільних  систем,  затвердженого  постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних  послуг  від  30.09.2015  №  2494  (підпункт  2  пункту  1  Розділу  ІІІ),
Правилами безпеки  систем газопостачання,  затверджених  наказом Міністерства
енергетики та  вугільної  промисловості  України  від  15.05.2015 № 285,  технічне
обслуговування  внутрішніх  газопроводів  і  газового  обладнання  житлових  і
громадських  будівель,  комунально-побутових  об'єктів  невиробничого  характеру
здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників
газового  обладнання  на  договірних  засадах,  укладених між
співвласниками/особою,  уповноваженою на  це  співвласниками,  і  суб’єктом,  що
має право на виконання таких робіт.

Одже,  для  забезпечення  безпечної  експлуатації  внутрішньобудинкових
систем  газопостачання їх технічного обслуговування  побутовий споживач має
право  укласти  відповідний  договір  на  технічне  обслуговування  внутрішніх
газопроводів і газового обладнання з  Оператором ГРМ (філії  АТ “Луганськгаз”)
або з іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт
(дозвіл). 



Разом  з  вищезазначеним,  Оператор  газорозподільної  системи  АТ
“Луганськгаз”  пропонує власникам  (балансоутримувачам,управителям)
внутрішньобудинкових   газових  мереж свої  послуги  з  проведення  технічного
обслуговування   внутрішніх  газопроводів  і  газового  обладнання  в  житлових
будинках на договірних умовах. 

Перелік  видів  робіт,  які  входять  до   технічного  обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках,  розроблен
відповідно до наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України   № 342
від 27.05.2020 “Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного
обслуговування  внутрішньобудинкових  систем  газопостачання  в  житлових
будинках”, зареєстрований  Міністерством юстиції України 27.07.2020року за №
704/34987, що набрав чинності з 14.08 2020 року.

ПЕРЕЛІК  ТА  ВАРТІСТЬ РОБІТ ПО ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ СИСТЕМИ
ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ АБО КВАРТИРИ

Багатоповерхові будинки (без використання автотранспорту)

Вартість робіт без 
ПДВ з 
урахуванням 
періодичності, грн

ПДВ,грн Вартість робіт з 
ПДВ,грн

Обслуговування газового обладнання, приладів

1 Плита газова-1 раз на рік, у 
разі відсутності вимог заводів-
виробників

82,15 16,43 98,58

2 Плита газова, газова колонка -
1 раз на рік,  у разі відсутності
вимог заводів-виробників

143,50 28,70 172,20

Обслуговування  ввідного та внутрішньобудинкового газопроводу (за договором з
балансоутримувачем, управітелем,наймачем)

3 ТО ввідного та 
внутрішньобудинковий 
газопровід — 1 раз  рік

101,31 20,26 121,57

4 Планове випробування на 
щільність газопроводів тиском
500даПа -  1 раз на три роки

219,92 43,98 263,90



Приватні будинки (без використанням автотранспорту)

Вартість робіт 
без ПДВ з 
урахуванням 
періодичності, 
грн

ПДВ,грн Вартість робіт з 
ПДВ,грн

Обслуговування газового обладнання, приладів

1 Плита газова, опалювальний 
прилад — 1 раз  рік,  у разі 
відсутності вимог заводів-
виробників

117,67 23,53 141,20

2 Плита газова, газова колонка, 
опалювальний прилад  — 1 раз 
рік, у разі відсутності вимог 
заводів-виробників

179,02 35,80 214,82

Обслуговування  ввідного та внутрішньобудинкового газопроводу 

3 ТО ввідного та 
внутрішньобудинковий 
газопровід  (без РДГД)— 1 раз  
рік

51,83 10,36 62,19

4 Планове випробування на 
щільність газопроводів, більш 
5м, тиском 500даПа -  1 раз на 
три роки

18,37 3,67 22,04

5 ТО ввідного та 
внутрішньобудинковий 
газопровід  (з РДГД)— 1 раз  
рік

94,21 18,84 113,05

6 Планове випробування на 
щільність газопроводів тиском 
500даПа -  1 раз на три роки

18,37 3,67 22,04

* Додатково враховуються  витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати
на переміщення виконавців до об’єкту виконання робіт.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!  Обслуговування  внутрішньобудинкових  мереж мають  здійснювати  лише
фахівці, які отримали на це відповідні дозволи і ліцензії, і несуть за свою роботу відповідальність.
Втручання  в  систему  газопостачання  особами,  що  не  мають  досвіду  з  обслуговування
внутрішньобудинкових мереж може призвести до виникнення аварійної ситуації. Необачність та
нехтування елементарними правилами безпеки може вартувати не лише власного життя, а й життя
людей, які вас оточують. Дотримуючись вимогам чинного законодавства та правил користування
газовими приладами – Ви власноруч забезпечуєте безпеку собі, своїм рідним та близьким! 


