
Додаток 10

Затверджено

Голова правління  Стойков І.М. Затверджено постановою НКРЕКП № 2811 від 22.12.2021

АТ "ЧЕРКАСИГАЗ"

___________   2021 року

м.п.

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

Капремонт

для продовження терміну 

експлуатації газових мереж
капремонт газових мереж (фарбування) км 3.5 98

Реконструкція

для продовження терміну 

експлуатації газових мереж
реконструкція газопроводів (п.1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ІП 2021) км 3.4 4797

Інше (розшифрувати)
у зв´язку з ліквідацією об´єкта

відключення та обрізка недіючих газопроводів шт. 24 960

Виготовлення ПКД

Інше (розшифрувати)

Будівництво

Капремонт

не забезпечення надійної 

роботи засувок через 

понаднормативний період 

експлуатації заміна вимикаючих пристроїв шт. 28 980

Капремонт негерметичність засувки Демонтаж газових колодязів шт. 12 1440

Виготовлення ПКД

Інше (розшифрувати)

Будівництво

Капремонт

часткова руйнація будівель, 

даху капітальний ремонт ГРП           (будівлі) шт. 10 6000

Реконструкція

Виготовлення ПКД

Інше (розшифрувати)

Будівництво

Капремонт

Технічне переоснащення

неможливість налагодження 

обладнання, регулювання та 

фізичне зношення основних 

вузлів капітальний ремонт обладнання( заміна) шт. 25 7550

Виготовлення ПКД Виготовлення ПКД шт. 25 563

Інше (розшифрувати)

Будинкові регулятори

Регулятори ГРП

неможливість 

налагодження 

обладнання, регулювання 

та фізичне зношення 

основних вузлів капітальний ремонт обладнання( заміна) шт. 22 3850

Регулятори ШРП

Інше (розшифрувати)

Будівництво

Капремонт

вихід із ладу елементів 

активного захисту 

газопроводів від корозії капітальний ремонт анодного поля шт. 20 2920

Капремонт

вихід з ладу, застаріле 

обладнання заміна перетворювачів струму шт. 25 900

Виготовлення ПКД

Інше (розшифрувати)

Інше (розшифрувати)

Капремонт

Придбання шт. 4 4200

Капремонт

VІ. ЕХЗ

ЕХЗ

VII. Інше 
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VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів

Спеціалізована техніка

Легковий автотранспорт

IIІ. ГРП 

ГРП

IV. ШРП

ШРП

V. Газорегуляторне обладнання

Газорегуляторне обладнання

Назва робіт
Од. 

виміру

Усього в 

кількісному 

виразі, одиниці

Орієнтовний обсяг 

фінансування, 

 тис. грн (без ПДВ)

Примітки

Е
к
сп

л
у

а
та

ц
ія

 м
ер

еж

 I. Розподільні газопроводи

Газорозподільні мережі

ІІ. Відключаючі пристрої

Відключаючі пристрої

Блок
№ 

з/п
Розділ Назва заходу

ГРС 

(назва)

Інвентарний 

номер

Рік вводу в 

експлуатацію

Планований 

рік виводу з 

експлуатації

Обґрунтованість 

включення

 План розвитку газорозподільної системи на 2022   ̶  2031 роки

 газорозподільного підприємства   АТ "ЧЕРКАСИГАЗ"
      (найменування)

на другий – третій роки



Придбання шт. 2 2100

Капремонт

Придбання

Будівництво

Капремонт

Реконструкція

Виготовлення ПКД

Придбання обмінного фонду

Інше (розшифрувати)

Будівництво

Капремонт

Реконструкція

Виготовлення ПКД

Придбання обмінного фонду

Інше (розшифрувати)

Придбання 

Модернізація

Інше (розшифрувати)

Індивідуальний облік населення

Заміна індивідуальних лічильників шт. 15600 25428

Обмінний фонд індивідуальних 

лічильників

Еталонне обладнання та спеціальні 

засоби для забезпечення технічних 

перевірок

Пристрої  передавання інформації з 

лічильників (вузлів обліку) 

Інше (розшифрувати)

Придбання

закінчився 

рекомендований термін 

корисного використання придбання приладів шт. 48 1680

Інше (розшифрувати)

Придбання

закінчився 

рекомендований термін 

корисного використання 

заміна компюторної техніки                    

(придбання) шт. 30 960

Інше (розшифрувати)

Придбання

Інше (розшифрувати)

Придбання

Інше (розшифрувати)

Інше (розшифрувати)

відновлення 

експлуатаційної 

придатності (підсилення, 

капремонти, реставрація) капітальний ремонт виробничих приміщень шт. 4 1900

66326

Головний бухгалтер ____________ А.І. Жорж

   (підпис)    (ПІБ)

Член правління ____________ В.І. Ісаєнко

   (підпис)     (ПІБ)

УСЬОГО на 2022   ̶  2031 роки (другий-третій роки)

IT

XI.  Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Обладнання

Програмне забезпечення

Інше (розшифрувати)

Ін
ш

е

XIІ. Інше 
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ІX.  Облік природного газу

Оперативний облік 

(секціонування, дублюючий облік, 

ВОГ ГРП, ШРП)

Комерційний облік 

(ВОГ на балансі АТ, 

у т. ч. будинковий ВОГ)

Спеціалізовані лабораторії 

(хімічна лабораторія, лабораторія з 

повірки ЗВТ тощо)

П
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л
а
д

и

X.  Придбання приладів

Прилади

Т
р

а
н

сп
о

р
тн

і 
за

со
б
и

Легковий автотранспорт

Інше (розшифрувати)


