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Про інформування 
 

Шановний Олександре Васильовичу! 
 

Міністерство енергетики України (далі – Міненерго, Міністерство) 
опрацювало Ваш інформаційний запит, зареєстрований 16.08.2021, що надійшов 
на електронну адресу Міністерства, на отримання публічної інформації відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації» про: 

1) Надання завіреної, належним чином, фотокопії нормативно-правового 

акту, яким регламентовано укладення договору між Міненерговугілля та 
публічного акціонерного товариства «Чернівцігаз» у відповідності до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення 
ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – 

Постанова № 95).  

Питання укладення договорів між Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України та Операторами газорозподільних систем, зокрема  
публічного акціонерного товариства «Чернівцігаз», врегульовано Постановою 

№ 95, з текстом якої можна ознайомитися на офіційному порталі Верховної Ради 
України в розділі «Законодавство». 

Враховуючи, що розробником Постанови № 95 є Міністерство економіки 

України, Міненерго не є розпорядником запитуваної інформації.  
2) Надання інформації щодо термінів укладення договору між 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та  
ПАТ «Чернівцігаз» у відповідності до вимог Постанови № 95.  

Відповідно до Постанови № 95 Міненерговугіллям спільно з публічним 
акціонерним товариством «Чернівцігаз» укладено Додаткову угоду № 1 до 
Договору від 29.11.2012 № 31/05 «Про надання на праві господарського відання 
державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного 
газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства 
із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного 
виробництва» щодо його приведення до вимог примірного договору експлуатації 
газорозподільних систем або їх складових, затвердженого Постановою № 95 (з 
урахуванням змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 
№ 188), та викладено Договір у новій редакції (змінено його назву на Договір 
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експлуатації газорозподільних систем або їх складових, преамбулу та всі розділи 
Договору).  

Так, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та публічне 
акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз», з 
порушенням терміну, уклали 24.05.2017 Договір експлуатації газорозподільних 
систем або їх складових № 240517/19-Чн-ГРМ. 

3) Надання завірених, належним чином, фотокопій документів, які 
підтверджують здійснення АТ «Чернівцігаз» відрахування плати за надане в 
експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі 
оператора ГРМ, у відповідності до вимог Постанови № 95. 

Відповідно до вимог пункту 15 Договорів експлуатації газорозподільних 
систем або їх складових, укладених відповідно до вимог Постанови № 95, із 
врахуванням положень Протоколу розбіжностей до них, передбачено щорічне 
відрахування плати за надане в експлуатацію майно, що належить державі та 
обліковується на балансі оператора ГРМ у розмірі 10 (десяти) відсотків його 
залишкової балансової вартості, за умови включення таких платежів до структури 
тарифу на розподіл природного газу та в обсязі, встановленому тарифом. 

Варто зауважити, що станом на сьогодні Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
плату за експлуатацію державних газорозподільних систем або їх складових в 
структуру тарифу на розподіл природного газу не включено. 

Враховуючи зазначене повідомляємо, що з моменту підписання Договору 
експлуатації газорозподільних систем або їх складових по теперішній час плата за 
надане в експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі 
оператора ГРМ, АТ «Чернівцігаз» не сплачується. 

4) Надання завіреної, належним чином, фотокопії нормативно-правового 
документу, яким засвідчено проведення паспортизації газорозподільних систем в 
Чернівецькій області відповідно до вимог Постанови № 95. 

Поняття «паспорт об’єкту газорозподільної системи» до цього часу 
нормативно не визначено.  

Проте, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 10.11.2017 № 298 «Про 
затвердження форми паспорта об’єкта будівництва», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1460/31328 (далі ‒ наказ № 298), 

визначено форми паспортів об’єктів будівництва залежно від їх видів відповідно 
до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (ДК БС), 
затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від 17.08.2000 
№ 507.  

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
Тобто з 02.01.2018 є обов’язковим до виконання і дія його поширюється як на 

нові об’єкти будівництва, так і на ті, що вже експлуатуються.  
В зв’язку із зазначеним, Міненерго не є розпорядником запитуваної 

інформації.  
Водночас повідомляємо, що із положеннями вищевказаного наказу № 298 

можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України в розділі «Законодавство» 
за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-17#Text.  

Інформуємо також, що завіреної, належним чином, фотокопії нормативно-

правового документу, яким засвідчено проведення паспортизації газорозподільних 
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систем в Чернівецькій області, відповідно до вимог Постанови № 95,  

АТ «Чернівцігаз» до Міненерго не надавало. 

Що стосується питання надання завірених, належним чином, фотокопій 

нормативно-правових актів або документів, зазначаємо, що відповідно до пункту 
70 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та 
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 
діяльності», установа може засвідчувати копії лише тих документів, що 
створюються в ній, крім випадків створення паперових копій електронних 
документів, що надійшли до установи через систему електронної взаємодії органів 
виконавчої влади, а також у випадках, передбачених цим пунктом, а саме: у разі 
підготовки документів для надання органам судової влади під час вирішення 
питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, 
житлових та інших прав у взаємовідносинах з установою, а також під час 
формування особових справ працівників установа може виготовляти копії 
документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання 
освіти тощо). 

 

 

 

З повагою 

Заступник Міністра  Максим НЕМЧИНОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Яблочкіна 206 36 98 


