Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Гадячгаз" відповідно до Порядку формування
інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств, затвердженого
постановою НКРЕ від 28.11.2011 р. № 2255, оприлюднює проект інвестиційної програми (зі змінами) газорозподільного
підприємства ПАТ «Гадячгаз» на 2015 рік.
Інвестиційна програма (зі змінами) газорозподільного підприємства ПАТ "Гадячгаз" на 2015 рік
№

Назва робіт/заходу

Усього в кількісному
виразі

1.

Фарбування
газопроводів

1,55 км

2.

Модернізація
газопроводу низького
тиску в селі П.Роменська
по вул.КомсомольськаЖовтнева

0,17 км

3.

Приєднання стандартне

10 об’єктів

4.

Модернізація ГРП
(встановлення
телеметрії)

9 об’єктів

Обґрунтування
Із закінченням терміну дії захисного покриття поверхні надземних
газопроводів, під дією атмосферних опадів відбувається їх корозія, необхідно
виконати заходи по відновленню захисного покриття (фарби) надземних
газопроводів.
Будівництво ділянок газопроводів для утворення кільцевих мереж забезпечить досягнення рівномірного режиму тиску газу в системі
газопостачання . За рахунок утворення системи замкнутих газопроводів, при
виході з ладу будь якого газорозподільного пункту, що входить до цієї
мережі, навантаження по забезпеченню споживачів газом приймають на себе
інші пункти
На підставі Закону України "Про засади функціонування ринку природного
газу", будівництво складових Єдиної газотранспортної системи України,
пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення
потужності до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується за
рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, поворотної фінансової
допомоги замовників та за рахунок коштів, передбачених інвестиційною
програмою, яка схвалюється Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Саме тому ПАТ
"Гадячгаз" включено до Інвестиційної програми на 2015 рік виконання робіт
з стандартного приєднання .
Моніторинг, оперативне реагування на нештатні ситуації на потенційно
небезпечних об’єктах (ГРП) та зменшення періодичності технічного
обслуговування ГРП.

5.

Заміна ШРП

7 об’єктів

6.

Заміна анодних
заземлювачів та станцій
катодного захисту

8 об’єктів

7.

Капітальний ремонт
газових колодязів

4 об’єкта

8.

Капітальний ремонт
автомобілів

5 од.

9.

Придбання лічильників
газу для обмінного
фонду

18 од.

10.

Капітальний ремонт
адміністративної будівлі
ПАТ "Гадячгаз"

1 об'єкт

11.

Придбання транспортних
засобів спеціального
призначення

1 од.

14.

Капремонт будівлі
виробничої лабораторії
та ЕХЗ

1 од.

У відповідності до вимог Правил безпеки систем газопостачання
України(ДНАОП 0.00-1.20-98) та актів технічного обстеження ШРП
заплановано провести модернізацію шафових установок (заміна на сучасні).
В результаті планового обстеження підземних газопроводів та перевірки
ефективності роботи станцій катодного захисту комісією ПАТ “Гадячгаз”
було встановлено що існуючі станції катодного захисту не забезпечують
належний захист мереж підземних газопроводів від корозії. За даними
діаграм потенціалів були встановлені місця зі слабким поляризаційним
потенціалом, та місця з недостатнім опором розтікання анодних
заземлювачів. Також відповідно до діаграм ефективної роботи станцій
катодного захисту — встановлені станції, які не забезпечують захисний
потенціал на газопроводах згідно з проектними рішеннями та не відповідають
вимогам ДСТУ Б В.2.5-29-:2006
Під час проведення планового технічного обстеження було встановлено, що
газові колодязі потребують ремонтних робіт, а саме: кладку із цегли та
шатрове покриття.
Автопарк підприємства устарілий, дата введення в експлуатацію автомобілів
1980 – 1992 роки, автомобілі потребують постійного капітального ремонту.
Для скорочення технологічних втрат природного газу, які відбувались за
рахунок використання застарілих типів лічильників газу з великою
похибкою, з недосконалою конструкцією лічильного механізму, виникла
необхідність провести дані роботи. Виконання заходу дозволить знизити
втрати і покращити облік спожитого газу.
Виконання заходів з капітального ремонту будівель та виробничих
приміщень покращить умови для надання послуг споживачам та забезпечить
доведення умов праці працівників ПАТ "Гадячгаз" до нормативних вимог,
підвищення теплоізолюючих якостей та зменшення витрат газу.
На підприємстві експлуатується застарілий автопарк. Автомобільний
транспорт потребує постійного капітального ремонту. У зв’язку з чим,
здійснюється планова заміна автопарку підприємства.
Виконання заходів з капітального ремонту будівель та виробничих
приміщень покращить умови для надання послуг споживачам та забезпечить
доведення умов праці працівників ПАТ "Гадячгаз" до нормативних вимог,
підвищення теплоізолюючих якостей та зменшення витрат газу.

15.

Придбання та монтаж
кондиціонерів

1 од.

16.

Придбання
комп’ютерного
обладнання

4 од.

17.

Програмне забезпечення
1С Бухгалтерія 8

1 од.

Виконання заходу покращить умови для надання послуг споживачам та
забезпечить поліпшення умов праці та більш продуктивну роботу працівників
підприємства.
На підприємстві експлуатуються комп'ютери та принтера, 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» виконує планомірну заміну парку
обчислювальної та множувальної техніки.
Програмний продукт для забезпечення бухгалтерського обліку

