
Інформація до І розділу Плану розвитку на 2017 рік 

«Інвестиційна програма на 2017 рік»  

 

Джерела фінансування інвестиційної програми на 2017 рік складають, тис. грн. 

без урахування ПДВ, що передбачені діючою структурою тарифу: 

 

Всього, в тому числі: 

 

2643,3 

Амортизаційні відрахування 1820,5 

За рахунок інших джерел  
389,7 

 

Капітальні вкладення за рахунок 

додаткової тарифної виручки 2016 р. 
433,1 

 

 

Заходи інвестиційної програми на 2017 рік: 
 
 

№ за 

п/п 
Заходи км/ од. 

Вартість 

заходів 

тис. грн. 

без ПДВ 

Експлуатація мереж 

Розділ 1 
Розподільчі газопроводи, всього, в 

т.ч.: 
1,368 574,7 

1 реконструкція - 0,0 

2 капітальний ремонт 1,188 59,6 

3 заміна - 0,0 

4 модернізація 0,18 515,1 

5 кільцювання - 0,0 

6 інше (зазначити) - 0,0 

Розділ 2 Відключаючі пристрої - - 

Розділ 3 ГРП 5 30,0 



1 реконструкція - 0,0 

 ГРП - 0,0 

2 капітальний ремонт - 0,0 

 ГРП - 0,0 

3 заміна - 0,0 

 ГРП - 0,0 

4 модернізація 5 30,0 

 ГРП  5 30,0 

Розділ 4  ШРП 20 1172,5 

1  Модернізація  ШРП 20 1172,5 

Розділ 5 Газорегуляторне обладнання - 0,0 

Розділ 6  ЕХЗ 3 126,3 

1  Модернізація ЕХЗ 3 126,3 

Авто 

Розділ 2 
Модернізація та закупівля колісної 

техніки, всього, в т.ч.: 
1 306,7 

1 Капітальний ремонт - 0,0 

2 Придбання, всього, в т.ч.: 1 306,7 

 
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.: 

2 300,0 

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 2 300,0 

Прилади 



Розділ 4 

Придбання сучасних приладів 

діагностики і обстеження, всього, в 

т.ч.: 

- 0,0 

1 
прилади для обстеження та діагностики 

стану газових мереж 
- 0,0 

2 
прилади для пошуку витоків 

природного газу  
- 0,0 

3 Інше (розшифрувати) - 0,0 

 Оргтехніка   

Розділ 5 
Впровадження та розвиток 

інформаційних технологій 
4 21,4 

1 обладнання  4 21,4 

2 придбання програмного забезпечення - 0,0 

Розділ 6 Інше 5 101,7 

1 
Заміна системи опалення в адмінбудівлі 

№2  за адресою вул.Тельмана,28 1 50,9 

2 

Капремонт приміщень адмінбудівлі №1  

за адресою вул.Будька,26а 

 

1 41,8 

3 Придбання драбини алюмінієвої 3 9,0 

ВСЬОГО, в т.ч.: 

Амортизаційні відрахування 1820,5 

За рахунок інших джерел  
389,7 

 

Капітальні вкладення за рахунок додаткової 

тарифної виручки 2016 р. 
433,1 

  

 

     Обґрунтування запропонованих заходів. Реалізація заходів передбачених Планом 

розвитку газорозподільної системи на 2017 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:  

- по розділу 1 передбачено заходи по модернізації газопроводу середнього тиску через річку 

Грунь біля с.Римарівка на с.Максимівка. Даний газопровід прокладений над водою на 

металевих опорах які під час паводкових вод підмиваються та втрачають свою основну 

функцію тримання газопроводу що в свою чергу призводить до його провисання та в 

подальшому можливість деформації та розриву газопроводу і його розгерметизації.  

Товариством прийняте рішення пофарбувати газопроводи у 2017 році довжиною 1,188 км 

Із закінченням терміну дії захисного покриття поверхні надземних газопроводів, під дією 

атмосферних опадів відбувається їх корозія, Товариством прийнято рішення виконати 

заходи по відновленню захисного покриття (фарби) надземних газопроводів. Згідно п.3.12 

Правил безпеки систем газопостачання зовнішні поверхні газопроводів необхідно 

фарбувати не рідше ніж 1 раз на 5 років.  

У зв’язку з виявленням під час проведення комплексного приладового  обстеження 

технічного стану газопроводу порушення захисного ізоляційного покриття, що забезпечує 

захист підземних газопроводів від електрохімічної корозії — необхідно провести заміну 

газопроводу низького тиску в с.Петрівка - Роменська. 

- по розділу 3 передбачено заходи з капітального ремонту штукатурки зовнішніх стін 

будівлі ГРП так як вона знаходиться в незадовільному стані 

- 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 надають змогу оперативного реагування  за 

технологічним обладнанням ШРП. 

- по розділу 6 передбачено заходи для підвищення рівня електрохімзахисту підземних 

сталевих газопроводів. Заплановано виконати капітальний ремонт 3 станцій катодного 

захисту, що дасть можливість продовжити термін експлуатації даних розподільчих 

газопроводів. 

- по розділу 3 з метою забезпечення вимірювання об'ємів газу на точках входу в 

газорозподільні мережі ПАТ “Гадячгаз” необхідно виконати встановлення даних вузлів 

обліку; для виконання умов Закону України “Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу” та забезпечення 100% облік населення необхідно передбачити 

фінансування на дані потреби. 
 


