
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28 травня 2021 № 265-6/2021 

село Пнів  
 

Про передачу газорозподільних систем  

у комунальну  власність  

Пасічнянської сільської територіальної громади 

 

 

Керуючись статтями 7, 140 - 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оренду 
державного та комунального майна», з метою зниження соціальної напруги в 
суспільстві, захисту інтересів жителів Пасічнянської сільської територіальної 
громади, а також задля недопущення необґрунтованого та безпідставного 
безоплатного використання майна держави і територіальних громад, беручи до 
уваги неналежне управління газорозподільними системами або їх складовими 
сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Виконавчому комітету сільської ради спільно з АТ «Івано-

Франківськгаз» та ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» у місячний термін 
сформувати списки газорозподільних систем (підвідних, вуличних газопроводів 
та споруд на них), розміщених на території населених пунктів Пасічнянської 
сільської територіальної громади (назва населеного пункту та вулиці, тиск, 
діаметр газопроводу, дата введення в експлуатацію, будівельна організація, 
довжина газопроводу в км, вартість газопроводу в тис. грн); 

2. Запропонувати Кабінетові Міністрів України та Міністерству 
енергетики України прийняти рішення про передачу газорозподільних систем 
(підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них) з державної власності у 
комунальну власність Пасічнянської сільської територіальної громади. 

3. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пасічнянської 
сільської територіальної громади  газорозподільних систем (підвідних, 
вуличних газопроводів та споруд на них), що належать до державної власності. 

4. Просити Фонд державного майна України: 



4.1. Погодити передачу з державної у комунальну власність Пасічнянської 
сільської територіальної громади газорозподільних систем (підвідних, 
вуличних газопроводів та споруд на них), що належать до державної власності. 

5. Звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням розробити та 
затвердити Порядок інвентаризації газових мереж. 

6. Виконавчому комітету сільської ради: 
6.1. Напрацювати заходи щодо прийняття газорозподільних систем 

(підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них) у спільну комунальну 
власність Пасічнянської сільської територіальної громади. 

6.2. Забезпечити прийняття газорозподільних систем (підвідних, вуличних 
газопроводів та споруд на них) у комунальну власність Пасічнянської сільської 
територіальної громади. 

6.3. Здійснити комплекс організаційних робіт для проведення експертної 
оцінки газорозподільних систем (підвідних, вуличних газопроводів та споруд 
на них) з метою їх подальшого надання в оренду на конкурентних засадах. 

7. Залучити Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» (за згодою) до процесу передачі-прийняття у комунальну 
власність Пасічнянської сільської територіальної громади газорозподільних 
систем (підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них). 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, промисловості, інфраструктури, житлово-комунального 
та лісового господарства (Т. В. Будзак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Андрій ГУНДА 


