
Затверджено

Голова правління  Буян С.І.

ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ"

___________   2018 року

м.п.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Будівництво

Капремонт

пошкодження 

окремих місць 

ізоляційного 

покриття 

газопроводу

капремонт окремих місць з 

пошкодженим ізоляційним 

покриттям газопроводів

км 3.3 850

Реконструкція

 необхідність 

добудови нового, 

кільцювання реконструкція газопроводів км 2.2 2890

Інше

відновлення  

захисногопо 

покриття 

надземних 

газопроводів 

капремонт газових мереж 

(фарбування) км 7.4 185

Будівництво

Капремонт

не забезпечення 

надійної роботи 

засувок через 

понаднормативни

й період 

експлуатації 

капремонт запірної арматури   

(заміна) шт. 16 150

Реконструкція

Технічне переоснащення

Інше

руйнування 

перекриття, 

відшарування та 

обсипання 

обробки на стінах

капітальний ремонт газових 

колодязів шт. 24 480

Будівництво

Капремонт
часткова руйнація 

будівель, даху

капітальний ремонт ГРП           

(будівлі) шт. 32 1150

Реконструкція

Технічне переоснащення

Інше

Будівництво

Капремонт

Реконструкція

Технічне переоснащення

неможливість 

налагодження 

обладнання, 

регулювання та 

фізичне зношення 

основних вузлів 

капітальний ремонт обладнання( 

заміна) шт. 28 3560

Інше

Назва робітГРС (назва)
Інвентарний 

номер

Усього в 

кількісном

у виразі, 

одиниці

 План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки

газорозподільного підприємства ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ"

на другий – третій роки

Блок
№ 

з/п
Найменування Назва заходу

Додаток 8

до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 8 глави 3 розділу IV)

Примітки
Од. 

виміру

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування,  

тис. грн без 

ПДВ

Рік вводу в 

експлуатацію

Планований рік 

виводу з 

експлуатації

Оцінка по акту 

обстеження (бал)

Технічна 

оцінка  

Причина 

включення 

Ес
п

л
уа

та
ц

ія
 м

ер
еж

 I. Розподільні газопроводи

Газорозподільні мережі

ІІ. Відключаючі пристрої

Відключаючі пристрої

 IIІ. ГРП 

ГРП

  IV. ШРП

ШРП



Будинкові регулятори

Регулятори ГРП

неможливість 

налагодження 

обладнання, 

регулювання та 

фізичне 

зношення 

основних вузлів 

капітальний ремонт 

обладнання( заміна) шт. 28 3600

Регулятори ШРП
Інше обладнання 

газорегуляторних пунктів

Будівництво

Капремонт

вихід із ладу 

елементів 

активного 

захисту 

газопроводів від 

корозії 

капітальний ремонт анодного 

поля шт. 22 3800

Реконструкція

Технічне переоснащення

вихід із ладу 

елементів 

активного 

захисту 

газопроводів від 

корозії 

встановлення та заміна 

протекторного захисту шт. 38 120

Інше

Інше

відновлення 

експлуатаційної 

придатності 

(підсилення, 

капремонти, 

реставрація)

капітальний ремонт 

виробничих приміщень шт. 4 1900

Капремонт

Придбання шт. 3 3150

Капремонт

Придбання шт. 2 2100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Секціонування

Дублюючий облік

Капремонт вузла обліку газу

Встановлення обліку ГРП, 

ШРП

Будівництво

Капремонт

Модернізація

Індивідуальний облік населення

Заміна індивідуальних лічильників шт. 15400 20790

Обмінний фонд індивідуальних лічильників

Будинковий облік населення
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для 

забезпечення технічних перевірок

Пристрої  передавання інформації з лічильників (вузлів 

обліку) 

Придбання

закінчився 

рекомендований 

термін 

корисного 

використання

заміна високочутливих та 

інших приладів (придбання) шт. 70 1335

Диспетчеризація

Ес
п

л
уа

та
ц

ія
 м

ер
еж

ЕХЗ

 VII. Інше 

 V. Газорегуляторне обладнання

Регуляторне обладнання

 VІ. ЕХЗ

П
р

и
л

ад
и

X.  Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання

Прилади, системи

А
В

ТО
В

ТВ

IX.  Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу

2

Продовження додатку 8

Оперативний облік

Спеціалізовані лабораторії

VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки

Спеціалізована техніка

Легковий автотранспорт



Заміна 

Капремонт

Закупівля

закінчився 

рекомендований 

термін 

корисного 

використання 

компюторної 

техніки

заміна компюторної техніки                    

(придбання) шт. 35 980

Підтримка

Модернізація

Закупівля

Підтримка

Оновлення

Телеком

Спецзв’язок

Інше

Всього 47040.0

Головний бухгалтер ____________ А.І. Жорж

   (підпис)    (ПІБ)

Головний інженер ____________ В.І. Ісаєнко

   (підпис)     (ПІБ)

XIІ. Інше 

П
р

и
л

ад
и

Прилади, системи

IT

XI.  Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Обладнання

Програмне забезпечення

ІТ послуги


