
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я          

від 23 лютого 2017 року 

 

Про упорядкування питань 

щодо встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку 

природного газу 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законами України «Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», враховуючи численні звернення мешканців міста 

Конотоп, 

 

 міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради та іншим виконавчим органам Конотопської міської 

ради, комунальним установам і підприємствам, підпорядкованих міській раді, 

не погоджувати оператору газорозподільних систем (ПАТ «Сумигаз» тощо) 

будь-яку документацію на реконструкцію систем газопостачання, об’єкт якої є 

виключно або в тому числі монтаж будинкових (загальнобудинкових) вузлів 

обліку природного газу або будь-яких конструкцій або їх елементів, 

призначених для встановлення будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку 

природного газу, без попереднього прийняття відповідного рішення з вказаного 

питання співвласниками багатоквартирних будинків у порядку, передбаченому 

статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». 

2.Визнати будь-які погодження документації на реконструкцію систем 

газопостачання, об’єкт якої є виключно або в тому числі монтаж будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу або будь-яких конструкцій 

або їх елементів, призначених для встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу, здійснені міськими 



комунальними підприємствами та установами на балансі яких знаходяться жилі 

будинки після прийняття даного рішення, неправомочними та такими, що не 

підлягають виконанню, у зв’язку із відсутністю повноважень у таких 

комунальних підприємств. 

3.Публічному акціонерному товариству «Сумигаз» при здійсненні 

реконструкції систем газопостачання, об’єктом якої є виключно або в тому 

числі монтаж будь-яких будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку 

природного газу або будь-яких конструкцій або їх елементів, призначених для 

встановлення будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу, 

зазначити про необхідність попереднього прийняття відповідного рішення з 

вказаного питання співвласниками багатоквартирних будинків у порядку, 

передбаченому статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку». 

4.Рекомендувати власникам будинків (квартир), особам, відповідальним 

за експлуатацію будинків (експлуатаційним організаціям), балансоутримувачам 

будинків, та оператору газорозподільних систем при врегулюванні між собою 

договірних відносин щодо зняття показань будинкового вузла обліку, а також 

забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та здійснення 

експлуатації будинкового вузла обліку передбачати умови про попереднє 

встановлення квартирних лічильників газу за рахунок публічного акціонерного 

товариства «Сумигаз» до початку монтажу будь-яких конструкцій або їх 

елементів, призначених для встановлення загальнобудинкових вузлів обліку 

природного газу. 

5.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики (завідувач 

Євдоченко М.С.) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

 

 

 

Міський голова         А.Ю.Семеніхін 


