
Обґрунтування необхідності затвердження заходів, передбачених 

Планом розвитку газорозподільної мережі ПАТ «Маріупольгаз» 

на2019-2028 рр.: 
 

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) № 2494 від 

30.09.2015 року, та на виконання вимог постанови № 866 від 30.06.17 

НКРЕКП «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення 

проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», з метою подальшого 

затвердження в НКРЕКП, ПАТ «Маріупольгаз» розробив та виносить на 

відкрите обговорення питання щодо схвалення/затвердження 

відкоригованого Плану розвитку газорозподільної системи                                      

ПАТ «Маріупольгаз» на 2019-2028 роки. 

Проект Плану розвитку газорозподільної мережі на 2019-2028 роки   

ПАТ «Маріупольгаз» на перший планований рік (2019р.) включає наступні 

напрямки: 

1. Розподільні газопроводи: 

- будівництво 0,98 км. розподільчих газопроводів на суму 1 523,4 тис. 

грн. 

- капітальний ремонт розподільчих газопроводів - 11,93 км на суму 458,2 

тис. грн. Роботи включають в себе окрашення 11,5 км. надземних 

газопроводів, а також відновлення 62 опор. 

- реконструкція розподільних газопроводів - 2,49 км. на суму 3 126,0 тис. 

грн. В рамках даного пункту виконуються роботи по реконструкції підвідних 

газопроводів низького тиску до багатоквартирних будинків. У 2019 

планується замінити 2,49 км. сталевих газопроводів, які експлуатуються 

понад 50 років на поліетиленові. Виконання даних робіт дозволить 

підвищити безпеку газопостачання багатоквартирних житлових будинків, а 

також знизити витрати на активний захист газопроводів. 

- проходження експертизи проекту «Реконструкція підвідного 

газопроводу високого тиску до ГРП-19 в м Маріуполь» та закупівля частини 

ТМЦ на суму 98,2 тис. Грн. для можливості реалізації даного заходу в 2020 

році. 



- розробка проектно-кошторисної документації - 38 од. на суму 708 

тис.грн, в тому числі розробка 36 проектів на реконструкцію підвідних 

газопроводів низького тиску до багатоквартирних будинків для можливості 

їх реалізації в 2019. 

 

2. Відключаючі пристрої 

- заміна засувок в газових колодязях - 4 од. на суму 418,2 тис. грн. 

Передбачає заміну двох засувок в ГК № 288, однієї засувки в ГК № 10 та 

однієї засувки в ГК № 36 на приварні кульові безколодязні крани. 

- реконструкція газового колодязя № 64 на суму 534,23 тис. грн. з ціллю 

підвищення надійності та безпеки газопостачання. 

- установка відключаючих пристроїв, - 2 од. на суму 276,4 тис. грн. 

Планується виконати установку відключаючого пристрою на газопроводі 

середнього тиску Ду 300 до котельні ПМР 16, на газопроводі середнього 

тиску Ду 250 до котельні 138 кв в м.Маріуполі для можливості оперативного 

регулювання режимів в системі газопостачання. 

 

3. ГРП 

- реконструкція 2 ГРП на суму 901,4 тис. грн. Планується реконструкція 

ГРП-48 в м.Маріуполь, ГРП с. Новогригорівка. Виконання робіт дозволить 

підвищити надійність газопостачання м Маріуполя і сіл, знизити 

експлуатаційні витрати. 

 

4. ШРП 

- заміна ШРП - 1 од. на суму 191,81 тис. грн. З метою підвищення 

надійності роботи, планується заміна ШРП по вул. Повітрофлотська, м 

Маріуполь. 

- розробка проектно-кошторисної документації на заміну ШРП - 1 од. на 

суму 10,9 тис. грн. В рамках даного пункту планується розробити 1 проект 

для можливості заміни ШРП в 2019 році. 

 

5. Газорегуляторне обладнання 

- заміна ПСК в ГРП - 10 од. на суму 133,8 тис. грн. Дозволить підвищити 

надійність роботи ГРП і зменшити втрати природного газу. 

- заміна засувок в ГРП - 10 од. на суму 76,29 тис. грн. Дозволить 

підвищити надійність роботи ГРП і зменшити втрати природного газу. 

 

 

 



6. ЕХЗ 

- будівництво станції катодного захисту по вул. Морських Десантників 

біля ГРП-4, м Маріуполь на суму 146,4 тис. грн. Забезпечить захист сталевих 

газопроводів від корозії. 

- заміна 27 протекторів на суму 152,12 тис. Грн. В рамках даного розділу 

планується заміна проекторів, які не виконують своїх функцій для підтримки 

в робочому стані засобів електрохімзахисту. 

- реконструкція СКЗ на суму 1178,3 тис. Грн. В рамках даного розділу 

передбачається реконструкція 4-х станцій катодного захисту з заміною 

глибинного анода, СКЗ і шафи, заміна 8-ми горизонтальних анодів з заміною 

5-ти шаф під СКЗ. 

- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво станції 

катодного захисту по вул. Морських Десантників біля ГРП-4, м Маріуполь - 

на суму 12,5 тис. Грн. 

- розробка проектно-кошторисної документації на влаштування 

глибинного анода - 2 од. на суму 18,5 тис. грн. Запланована розробка 

проектної документації для пристрою 2-х глибинних анодів в 2019 році. 

 

7. Модернізація та закупівля колісної техніки 

- придбання спеціалізованої техніки - 2 од. на суму 1214,46 тис. грн. 

Планується придбання одного автомобіля Volkswagen Transporter для 

аварійної служби і одного автомобіля Volkswagen Transporter (або аналог) 

для можливості обладнання зварювального автомобіля з метою виконання 

робіт на газопроводах. 

- придбання легкового автотранспорту - 8 од. на суму 2 780,34 тис. грн. 

Планується придбання одного автомобіля Renault Duster для можливості 

оперативних виїздів і обстеження газопроводів як в м. Маріуполі так і в 

сільських районах, шести автомобілів Renault Dokker VAN для забезпечення 

метрологічної служби в зв'язку з планованим збільшенням обсягу 

лічильників газу, які підлягають повірці, одного автомобілю Hyundai Tucson 

для забезпечення можливості головного інженера оперативного прибуття на 

об’єкти для вирішення виникаючих питань.  

  

8. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат і 

наднормативних втрат природного газу: 

- будівництво спеціалізованої лабораторії включаючи проектні роботи 

«Реконструкція будівлі по вул. Квітнева, 1 в м. Маріуполі з облаштуванням 

майстерні по ремонту і повірки побутових газових лічильників» на суму 

1044,2 тис. грн. 



- заміна індивідуальних лічильників - 900 од. на суму 1462,6 тис. грн.  

- створення обмінного фонду індивідуальних лічильників - 977 од. на 

суму 830,45 тис. грн.  

- створення обмінного фонду загальнобудинкових лічильників - 25 од. 

на суму 64,1 тис. грн.  

- еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних 

перевірок - 2 од. на суму 1560,83 тис. грн. В рамках розділу передбачається 

модернізація установки УПЛГ 1600 та придбання установки «Темпо-3». 

 

9. Придбання сучасних приладів діагностики 

- придбання системи міні-стоп - 2 од. на суму 369,7 тис. грн. Придбання 

системи міні-стоп планується для виконання робіт без відключення 

споживачів на трубопроводах малого діаметра. 

- придбання нагрудних відеореєстраторів - 15 од. на суму 76,5 тис. грн. 

Придбання відеореєстраторів планується з метою фіксації виконання робіт і 

виявлених порушень. 

- VSR MK 3 DIGITAL INSPECTRA  - 2 од. на суму 4 278,8 тис. грн., 

система виявлення витоків газу, яка встановлюється на автомобіль та озволяє 

обстежувати підземні та надземні газопроводи та споруди на них. 

- детектор витоків горючих газів Testo 316-2 - 25 од. на суму 325 тис. 

грн. Придбання планується для забезпечення можливості більш оперативного 

виявлення витоків горючих газів робочими служб мереж, САВР, 

метрологічна. 

- трасошукач Себо – 1 од. на суму 400 тис. грн. – прилад, який дозволяє 

визначити місце розташування та виявлення пошкоджень ізоляційного 

покриття. 

- лазерний детектор Газоскан – 1 од. на суму 660 тис. грн. – портативний 

лазерний детектор, який дозволяє виявляти витоки газу на надземних 

газопроводах на відстані 30 метрів. 

 

10. Впровадження та розвиток інформаційних технологій 

- придбання 18 од. комп'ютерів на суму 173,8 тис. грн. замість морально 

застарілих комп'ютерів. 

- придбання 8 од. МФУ на суму 75,3 тис. грн. для оснащення 

структурних підрозділів підприємства. 

- придбання сервера Supermicro 1 од. на суму 186,7 тис. грн. для заміни 

морально застарілого обладнання, розвитку серверної інфраструктури. 

- придбання 3 од. модемів на суму 4,7 тис. грн. для оснащення 

структурних підрозділів підприємства. 



- придбання 1 од. IMOD, 1 од. ТКБ з датчиком імпульсу Elster, та 1 од. 

мембранного лічильника газу G 10 Elster на загальну суму 19,2 тис. грн. для 

обладнання системою дистанційної передачі даних власних комерційних вог. 

- програмна продукція Cheker з електронним ключем Hasp-USB – 2 од. 

на суму 5,72 тис. грн.  

 

11. Інше 

- придбання швонарізчика 1 од. на суму 77,3 тис. грн. для оптимізації 

виконання ремонтних робіт при наявності асфальтового покрити. 


