
Обгрунтування до Плану розвитку  

газорозподільної системи  

на 2018-2027 роки   ПАТ «Гадячгаз»  

Джерела фінансування інвестиційної програми на 2018 рік складають, тис. грн. 

без урахування ПДВ, що передбачені діючою структурою тарифу: 

 

Всього, в тому числі: 

 

3325,7 

Амортизаційні відрахування 2393,1 

Витрати на капітальні вкладення 
932,6 

 
  

 

 

Заходи інвестиційної програми на 2018 рік: 
 

 

№ за 

п/п 
Заходи км/ од. 

Вартість 

заходів 

тис. грн. 

без ПДВ 

Експлуатація мереж 

Розділ 1 
Розподільчі газопроводи, всього, в 

т.ч.: 
0 0 

1 реконструкція 0,0 0,0 

2 капітальний ремонт 0,0 0,0 

3 заміна 0,0 0,0 

4 модернізація 0,0 0,0 

5 кільцювання 0,0 0,0 

6 
інше (заміна засувок на кульові крани в 

колодязях) 
29 696,0 

Розділ 2 Відключаючі пристрої 29 696,0 

1 
інше (заміна засувок на кульові крани в 

колодязях) 
29 696,0 



Розділ 3 ГРП 5 514,0 

1 реконструкція - 0,0 

 ГРП - 0,0 

2 капітальний ремонт - 0,0 

 ГРП - 0,0 

3 заміна - 0,0 

 ГРП - 0,0 

4 модернізація 3 514,0 

 ГРП  3 514,0 

Розділ 4  ШРП 6 762,0 

1  Модернізація  ШРП 6 762,0 

Розділ 5 Газорегуляторне обладнання - 0,0 

Розділ 6  ЕХЗ 6 421,1 

1  Модернізація ЕХЗ 6 421,1 

Авто 

Розділ 2 
Модернізація та закупівля колісної 

техніки, всього, в т.ч.: 
- 0,0 

1 Капітальний ремонт - 0,0 

2 Придбання, всього, в т.ч.: - 0,0 

 
автомобілі для аварійно диспетчерської 

служби 
- 0,0 

3 Модернізація - 0,0 

ВТВ 

Розділ 3 

Заходи, спрямовані на зниження 

виробничо-технологічних витрат і 

втрат газу, всього, в т.ч.: 

- 0,0 

1 
встановлення індивідуальних 

лічильників газу населенню 
- 0,0 

2 
Заміна індивідуальних  лічильників газу 

населенню (обмінний фонд) 
- 0,0 

3 
Придбання лічильників газу для 

обмінного фонду 
- 0,0 



4 Встановлення вузла обліку газу - 0,0 

Прилади 

Розділ 4 

Придбання сучасних приладів 

діагностики і обстеження, всього, в 

т.ч.: 

8 172,7 

1 
прилади для обстеження та діагностики 

стану газових мереж 
8 172,7 

2 
прилади для пошуку витоків 

природного газу  
- 0,0 

3 Інше (розшифрувати) - 0,0 

 Оргтехніка   

Розділ 5 
Впровадження та розвиток 

інформаційних технологій 
58 393,7 

1 обладнання  58 393,7 

2 придбання програмного забезпечення - 0,0 

Розділ 6 Інше 1 366,2 

1 
Будівництво ремонтного боксу ПАТ 

«Гадячгаз» 1 366,2 

ВСЬОГО, в т.ч.: 

Амортизаційні відрахування 2393,1 

Витрати на капітальні вкладення 
932,6 

 

  
  

 

 

         Обґрунтування запропонованих заходів. Реалізація заходів передбачених 

Планом розвитку газорозподільної системи на 2018 рік значно покращить 

технічний стан, подовжить період експлуатації діючої системи розподільчих 

газопроводів та споруд на них на ліцензованій території ПАТ “Гадячгаз”, а 

також дає змогу забезпечити надійне безаварійне, безперебійне 

газопостачання споживачів.  

  Заходи по розділах направлені на:  



  - по розділу 2 для безпечного газопостачання включено заходи з капітального 

ремонту газових колодязів, а саме запірної арматури;  

  - по розділу 3 передбачено заходи з капітального ремонту ГРП, а саме 

реконструкція технологічного обладнання ГРП  направлені на збільшення 

пропускної спроможності обладнання, роботи розподільчих газопроводів та 

забезпечення безпечної експлуатації газового обладнання даного об’єкту;  

- по розділу 4 передбачено заходи з реконструкції ШРП та запірної арматури 

на них, дані роботи направлено для забезпечення безаварійної роботи 

розподільчих газопроводів та споруд на них; встановлення телеметрії надасть 

змогу оперативного контролю за технологічним обладнанням ШРП . 

  - по розділу 5 передбачено заходи для підвищення рівня електрохімзахисту 

підземних сталевих газопроводів. Заплановано виконати капітальний ремонт 

станцій катодного захисту, що дасть можливість продовжити термін 

експлуатації даних розподільчих газопроводів. 

  - по розділу 10 передбачено придбання газоаналізатора. Придбання 

зазначеного обладнання обумовлено необхідністю забезпечення виконання 

приладового обстеження газових мереж та регламентовано вимогами Правил 

безпеки систем газопостачання та іншими нормативними документами. 

Забезпечує своєчасне виявлення пошкоджень газопроводів та витоків газу. 

 - по розділу  11 передбачено придбання оргтехніки. На підприємстві досі 

експлуатуються комп'ютери, які прийняті на облік та введені в експлуатацію в 

1996 році з типовими характеристиками того часу: процесор: Intel Celeron з 

частотою 700 МГц, пам'ять: 256 Мб, монітор з діагоналлю 15 дюймів, які 

необхідно оновлювати зважаючи на збільшення обсягів оброблюваної 

інформації та зручності роботи з подібним об'ємом даних. ПАТ «Гадячгаз» 

виробляє планомірну заміну парку обчислювальної техніки. 

 

 

 

 

     Голова правління                                                                Д.І.Шестерненко 

 

 

 

 

 

 

 

 


