
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
________________                                                м. Київ                                            _________________

Про затвердження Змін 
до Правил безпеки систем 
газопостачання

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство енергетики України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року 
№ 507 (зі змінами),
н а к а з у ю:

1. Затвердити Зміни до Правил безпеки систем газопостачання, 
затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 08 червня 2015 року за № 674/27119, що додаються.

2.  Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, 
природного газу та нафтопродуктів забезпечити подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
порядку.

3.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра КОЛІСНИКА Миколу.

Міністр                                                                             Герман ГАЛУЩЕНКО



 

  

 

 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Правил безпеки систем газопостачання 

 

 

1. Пункт 3.1 розділу ІІІ доповнити реченням такого змісту: 

«Вимоги до роботодавців – спеціалізованих організацій (суб’єктів 

господарювання), що виконують певні види робіт підвищеної небезпеки та 

здійснюють експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки, визначені  цими  Правилами.». 

2. У розділі V: 

1) Пункт  5.7. глави 5  доповнити новим абзацом такого змісту: 

«відсутності акта перевірки та прочищення димових і вентиляційних 

каналів з періодичністю перевірки згідно з пунктом 6.8 глави 6 цього розділу.»; 

2) абзаци восьмий та десятий пункту 6.8 глави 6 викласти у такій  редакції: 

«один примірник акта перевірки і прочищення димових і вентиляційних 

каналів передається газорозподільному підприємству із застосуванням засобів 

спеціального програмного забезпечення, визначеного в підпункті 3 пункту 7.1 

глави 7 цього розділу. Строк зберігання актів - 12 місяців.»; 

«У випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої 

експлуатації димових і вентиляційних каналів або у випадку недопуску 

власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) до приміщень 

будинків, де встановлене газове обладнання, спеціалізована організація (суб’єкт 

господарювання), яка виконує їх перевірку, зобов’язана скласти акт перевірки 

технічного стану димових та вентиляційних каналів, що міститиме припис про 

заборону користування газовим обладнанням із обов’язковим зазначенням 
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причин відключення або недопуску працівників спеціалізованої організації 

(суб’єкта господарювання) до приміщень будинків, де встановлене газове 

обладнання, та невідкладно направити газорозподільному підприємству 

зазначений акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів із 

застосуванням засобів спеціального програмного забезпечення, визначеного в 

підпункті 3 пункту 7.1 глави 7 цього розділу. Отримання газорозподільним 

підприємством акта перевірки технічного стану димових та вентиляційних 

каналів, що містить припис про заборону користування газовим обладнанням є 

підставою для припинення газопостачання (розподілу природного газу) на 

об’єкті споживача, відповідно до підпункту 12 пункту 1 глави 7 розділу VІ 

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824.»;   

3) доповнити розділ  новою главою 7 такого змісту: 

«7. Вимоги до спеціалізованих організацій (суб’єктів господарювання), що 

виконують роботи із обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів, 

а також димових та вентиляційних каналів 

7.1 Спеціалізована організація (суб’єкт господарювання), що виконує 

роботи із обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів, а також 

димових та вентиляційних каналів, зобов’язана відповідати вимогам щодо 

наявності матеріально-технічної бази, кадрового та технологічного забезпечення 

необхідного для виконання робіт із обстеження, ремонту і чищення димарів, 

повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів, а саме: 

1) мати у штаті співробітників за основним місцем роботи головного 

інженера із повною вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст) та загальним стажем роботи за однією (будь-якою) із спеціальностей  

наступних груп професій 1223.1 «Головні фахівці - керівники виробничих 

підрозділів у будівництві», 2141.2 «Архітектори та планувальники міст», 2142.2 
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«Інженери в галузі цивільного будівництва», 2149.2 «Інженери (інші галузі 

інженерної справи) » не менше 5-и років; 

2) мати у штаті співробітників за основним місцем роботи не менше 

чотирьох виконавців робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, 

повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів, із загальним 

досвідом роботи за спеціальністю: «Монтажник систем вентиляції, 

кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації» та/або «Чистильник 

вентиляційних установок» та/або «Слюсар з ремонту та обслуговування систем 

вентиляції та кондиціювання» та/або «Чистильник димоходів, лежаків та топок» 

та/або «Контролер пічного господарства» та/або «Пічник» не менше 3-х років; 

3) мати у власності спеціалізоване програмне забезпечення яке виконує 

накопичення i обробку даних із застосуванням комплексної системи захисту 

інформації з підтвердженою відповідністю та дозволяє фіксувати дату та час 

конкретних дій в межах процесу виконання робіт  з обстеження, ремонту і 

чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів і 

забезпечує передачу інформації від спеціалізованої організації, яка виконує такі 

роботи, до газорозподільчого підприємства. Підтвердження відповідності 

здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому 

законодавством; 

4) мати у власності або у користуванні нежитлове приміщення за 

місцезнаходженням спеціалізованої організації (суб’єкта господарювання) та 

місцезнаходженням її відокремлених підрозділів; 

5) мати у власності пристрої, вимірювальне обладнання та засоби 

вимірювальної техніки, а саме: анемометр, дифмонометр, пояси запобіжні та 

страхувальні мотузки. 

7.2. Перелік вимог до спеціалізованих організацій (суб’єктів 

господарювання), що виконують роботи із обстеження, ремонту і чищення 

димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів, 

визначений у пункті 7.1 цієї глави, є обов’язковим для врахування при 

проведенні експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового 
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