
Блок № з/п Найменування Назва заходу ГРС (назва) Інвентарний номер

Рік вводу 
в 

експлуат

ацію

Плановий 
рік виводу з 
експлуатації

Оцінка по 
акту 

обстежен

ня (бал)

Технічна 
оцінка

Причина включення Назва робіт Од. виміру

Усього в 
кількісному 
виразі, 
Одиниці

Обсяг 
фінансування,  
тис. грн без 
ПДВ

Вартість 1 
одиниці 

(вартість 1 
км)

Зазначити  
квартал 

завершення 
робіт

ТЕО 
проведення 
робіт 

(зазначити 
номер 
додатка)

Пріоритетність 
(за рахунок 
прибутку)

Унікальний 
номер ТМЦ

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Експлуатація 

мереж

I. Розподільні 
газопроводи

Експлуатація 
мереж 1

.1 Газорозподільні 
мережі

Будівництво
ГРС 

Щасливцево

Будівництво газорозподільних мереж з метою

забезпечення стабільного тиску газу в мережах і

безперебійного розподілу природного газу.
Потреба в будівництві газорозподільної мережі

виникла внаслідок аварійного стану існуючого 

Будівництво міжселищного

газопроводу високого тиску ІІ

категорії від АГРС Щасливцеве до

ГРП №1 м. Генічеськ (проектно-
вишукувальні роботи)

шт. 1 283 283 3 квартал 1.1 1 Р_11_08_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 1

.2 Газорозподільні 
мережі

Капремонт

ГРС 
Зеленодольсь

к

165463000330100040 1988 2028

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

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 ізоляції газопроводу

високого тиску за адресою: Херсонська область, 

Капітальний ремонт ГВТ шляхом

заміни ізоляції, Херсонська обл., від

ГРС Зеленодольськ до смт.
Високопілля 

км 0.2 97 485 3 квартал 1.2 2 Р_03_02_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 1

.4 Газорозподільні 
мережі

Інше

Експлуатація 
мереж

380

Експлуатація 
мереж

ІІ. Відключаючі 
пристрої

Експлуатація 
мереж 2

.1
.1 Відключаючі 

пристрої
Будівництво

Експлуатація 
мереж 2

.2
.1 Відключаючі 

пристрої
Капремонт

ГРС 
Н.Каховка

165460800330241654 1995

не 
придатни

й до 
нормально

ї 

ГК знаходиться в незадовільному стані, відсутні 
кришки люків та дефлектори, зруйноване 

перекриття та опалубка. Штукатурка в середині та 
зовні відпала, через це руйнуються залізобетонні 
блоки стін. Попереджувальні знаки та надписи 

Капітальний ремонт газового

колодязю на газопроводі середнього

тиску, Херсонська обл., м. Н.Каховка,
м.Таврійськ вул. Індустріальна

(райкотельня)

шт 1 23 23 3 квартал 2.2.1 56 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.2
.2 Відключаючі 

пристрої
Капремонт

ГРС 
Н.Каховка

165468000330200181 1994

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ГК знаходиться в незадовільному стані, відсутні 
кришки люків та дефлектори, зруйноване 

перекриття та опалубка. Штукатурка в середині та 
зовні відпала, через це руйнуються залізобетонні 
блоки стін. Попереджувальні знаки та надписи 

відсутні.

Капітальний ремонт газового

колодязю на газопроводі середнього

тиску, Херсонська обл., м. Н.Каховка,
м.Таврійськ вул. Індустріальна

(НКЕМЗ)

шт 1 24 24 3 квартал 2.2.2 57 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.3
.1 Відключаючі 

пристрої
Реконструкція

ГРС Нова 
Каховка

165468000330300693 1991 2031
задовільн

ий

Реконструкція ГНТ шляхом

улаштування запірного пристрою за

адресою: Херсонська обл., м. Нова

Каховка, вул. Історична

шт 2 83 41.5 3 квартал 2.3.1 3 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.3
.2 Відключаючі 

пристрої
Реконструкція

ГРС Нова 
Каховка

 165468000330300675 1985 2025
задовільн

ий

Реконструкція ГНТ шляхом

улаштування запірного пристрою за

адресою: Херсонська обл., м. Нова

Каховка, вул. Дружби (біля котельні

№2)

шт. 1 45 45 3 квартал 2.3.2 4 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.3
.3 Відключаючі 

пристрої
Реконструкція

ГРС Нова 
Каховка

165460800330236565 1992 2032
задовільн

ий

Реконструкція ГНТ шляхом

улаштування запірного пристрою за

адресою: Херсонська обл., м. Нова

Каховка, вул. Історична (біля "Парку
Слави"),

шт. 1 45 45 3 квартал 2.3.3 5 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.3
.4 Відключаючі 

пристрої
Реконструкція ГРС Брилівка 165461000330210990 1997 2037

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Відновлення нормальної експлуатації даних ділянок 
газопроводу. Забезпечить надійну та безперебійну 
експлуатацію систем газопостачання,  а також 
подовжить термін експлуатації газопроводів.

Реконструкція ГСТ шляхом заміни

відключаючого пристрою,
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. 
Абрикосівка, від Брилівського ГРС

(перехід через СКК)

шт. 2 159 79.5 3 квартал 2.3.4 6 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.3
.5 Відключаючі 

пристрої
Реконструкція

ГРС 
Н.Каховка

165461200330345150 2011
задовільн

ий

Під час проведення планового технічного огляду 
розподільних газопроводів та газопроводів-вводів 
середнього і низького тисків до житлових будинків 
було виявлено, що запірна арматура на розподільних 
газопроводах та вводах знаходиться у несправному 
стані (наявні витоки газу на з'єднаннях та по корпусу 
засувок і кранів), до того ж наявна велика кількість 
зайвих різьбових з'єднань на ділянці газопроводу від 
вимикаючого пристрою до комбінованого 
будинкового регулятору тиску газу. 
Наявність витоків газу також підтверджується 
аналізом нічних витрат газу, здійсненого по 
закінченню опалювального періоду. Так в нічний 
період, коли населення не користується природнім 
газом для побутових потреб та не здійснює обігрів 
приміщень опалювальними газовими приладами, 
наявна витрата газу за загальними технологічними 
вузлами обліку населених пунктів.   
На підставі чого, обсягом робіт в плані розвитку 
передбачається демонтаж існуючої запірної 

Реконструкція ГНТ шляхом заміни 
відключаючого пристрою, 
Херсонська обл., Бериславський р-н, 
с. Отрадокамянка, вул. Херсонська

шт. 11 18 2 3 квартал 2.3.5 58 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 2

.3
.6 Відключаючі 

пристрої
Реконструкція

ГРС 
Н.Каховка

165461200330343162 2004
задовільн

ий

Під час проведення планового технічного огляду 
розподільних газопроводів та газопроводів-вводів 
середнього і низького тисків до житлових будинків 
було виявлено, що запірна арматура на розподільних 
газопроводах та вводах знаходиться у несправному 
стані (наявні витоки газу на з'єднаннях та по корпусу 
засувок і кранів), до того ж наявна велика кількість 
зайвих різьбових з'єднань на ділянці газопроводу від 
вимикаючого пристрою до комбінованого 
будинкового регулятору тиску газу. 
Наявність витоків газу також підтверджується 
аналізом нічних витрат газу, здійсненого по 
закінченню опалювального періоду. Так в нічний 
період, коли населення не користується природнім 
газом для побутових потреб та не здійснює обігрів 
приміщень опалювальними газовими приладами, 
наявна витрата газу за загальними технологічними 
вузлами обліку населених пунктів.   
На підставі чого, обсягом робіт в плані розвитку 
передбачається демонтаж існуючої запірної 

Реконструкція ГНТ шляхом заміни 
відключаючого пристрою, 
Херсонська обл., Бериславський р-н, 
с. Отрадокамянка, вул. 
З.Космодем'янської

шт. 12 20 2 3 квартал 2.3.6 59 Р_10_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація Відключаючі Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж

Відключаючі 
пристрої

Реконструкція

Експлуатація 
мереж 2

.4 Відключаючі 
пристрої

Технічне 
переоснащення

Експлуатація 
мереж 2

.5 Відключаючі 
пристрої

Інше

Експлуатація 
мереж

417

Експлуатація 
мереж

 II І. ГРП 

Експлуатація 
мереж 3

.1 ГРП Будівництво

Експлуатація 
мереж 3

.2 ГРП Капремонт

Експлуатація 
мереж 3

.3
.1

ГРП Реконструкція
ГРС Нова 
Маячка

165461000320100031 1997 2017

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів. 
Мостіння, цегляна будівля та покрівля потребують 

постійних додаткових запобіжних заходів для 
утримання будівельних конструкцій в безаварійному 
стані. Крім того, застарілі будівлі ГРП слід окремо 

Реконструкція ГРП-9 шляхом заміни

на ГРПБ, Херсонська обл., м. Херсон,
вул. Купецька — вул. Мостова

шт. 1 589 589 3 квартал 3.3.1 8 Р_04_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.3
.2

ГРП Реконструкція
ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165461000320100035 1980 2000

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів. 
Мостіння, цегляна будівля та покрівля потребують 

постійних додаткових запобіжних заходів для 
утримання будівельних конструкцій в безаварійному 
стані. Крім того, застарілі будівлі ГРП слід окремо 

Реконструкція ГГРП шляхом заміни

на ГРПБ, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Чорнобаївка, вул.
Набережна, 2-Б

шт. 1 819 819 3 квартал 3.3.2 7 Р_04_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.3
.3

ГРП Реконструкція
ГРС Нова 
Маячка

165461000320137099 1997 2017

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів. 
Мостіння, цегляна будівля та покрівля потребують 

постійних додаткових запобіжних заходів для 
утримання будівельних конструкцій в безаварійному 
стані. Крім того, застарілі будівлі ГРП слід окремо 

Реконструкція ГРПБ-2 шляхом заміни

на ШГРП, Херсонська обл.,
Олешківський р-н, смт. Нова Маячка,
вул. Монастирська (Пролетарська)

шт. 1 173 173 3 квартал 3.3.3 39 Р_04_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.3
.4

ГРП Реконструкція
ГРС Нова 
Маячка

165461000320137098 1998 2018

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів. 
Мостіння, цегляна будівля та покрівля потребують 

постійних додаткових запобіжних заходів для 
утримання будівельних конструкцій в безаварійному 
стані. Крім того, застарілі будівлі ГРП слід окремо 

Реконструкція ГРПБ-3 шляхом заміни

на ШГРП, Херсонська обл.,
Олешківський р-н, смт. Нова Маячка,
вул. Климака

шт. 1 174 174 3 квартал 3.3.4 40 Р_04_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.3
.5

ГРП Реконструкція
ГРС 

Скадовськ
165460900320243968 1995 2015

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів. 
Мостіння, цегляна будівля та покрівля потребують 

постійних додаткових запобіжних заходів для 
утримання будівельних конструкцій в безаварійному 
стані. Крім того, застарілі будівлі ГРП слід окремо 

Реконструкція ГРУ шляхом заміни на

ШГРП, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Горького,6

шт. 1 331 331 3 квартал 3.3.5 9 Р_04_03_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165461000320100005 1977 1997

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-19
шляхом заміни обладнання,
Херсонська обл., м. Херсон, вул.
Видригана — вул. Пугачова

шт. 1 254 254 3 квартал 3.4.1 30 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.2

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165461000320100004 1977 1997

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-17
шляхом заміни обладнання,
Херсонська обл., м. Херсон,
вул.Кременчуцька — вул.
Університетська

шт. 1 253 253 3 квартал 3.4.2 31 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Всього по розділу ІІ

на перший рік 

Усьго по розділу І

Передбачено реконструкцію газорозподільних

систем шляхом встановлення необслуговуємих

приварних кранів у підземному виконанні.
Потреба у виконанні зазначених заходів виникла під

час виконання робіт спрямованих на зниження рівня

виробничо-технологічних втрат газу.
Заходи по зменшенню втрат газу в газорозподільних

системах здійснювались в декілька етапів:
регулювання вихідного тиску ГРП, ШРП населених

пунктів на робочі значення, з урахуванням

забезпечення стабільного газопостачання кінцевим

споживачам;
перевірка герметичності запірної арматури та

різьбових з’єднань в ГРП, ШРП та лінійних

частинах газорозподільних мереж під час здійснення

налагодження ГРП, ШРП;

                                                                                          (найменування)

 VІ. План розвитку газорозподільної системи на 2020    ̶ 2029 роки
газорозподільного підприємства АТ «Херсонгаз»



Експлуатація 
мереж 3

.4
.3

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100104 1984 2004

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-2
шляхом заміни обладнання,
Херсонська обл., м. Олешки, вул.
Гвардійська,2-А

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.3 10 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.4

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100105 1981 2001

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-3
шляхом заміни обладнання,
Херсонська обл., м. Олешки, вул.
Велика Садова,99-Б

шт. 1 270 270 3 квартал 3.4.4 13 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.5

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100103 1980 2000

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-1
шляхом заміни обладнання,
Херсонська обл., м. Олешки,
Житлоселище,11-А

шт. 1 279 279 3 квартал 3.4.5 21 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.6

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100107 1983 2003

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-6
шляхом заміни обладнання та

ремонту будівлі, Херсонська обл., м.
Олешки, вул. Робоча,36-А

шт. 1 279 279 3 квартал 3.4.6 22 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.7

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100106 1991 2001

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-4
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Олешки, вул.
Миру, 1-Б

шт. 1 219 219 3 квартал 3.4.7 11 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.8

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100108 1994 2014

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.
Основні причині включення заходів до Плану 

розвитку:
технічно застаріле та зношене газорегуляторне 
обладнання (РДУК2Н-50 та РДУК2В-100);

технічно застаріле та зношене обладнання безпеки 
— ПЗК типу ПКН-50 та ПКН-100. Також, 

недосконалість механізму перекриття потоку газу 
(молоток) запірного клапану, рухомий шток важелю 

якого герметизується за допомогою сальникої 
набивки, є причиною періодичного перепускання 
газу на зовні (витоку). При цьому, кардинальне 
втручання у склад обладнання та переробка 
елементів обладнання заборонена Правилами 

Технічне переоснащення ГРП-8
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Олешки, вул.
Южакова, 33-А

шт. 1 270 270 3 квартал 3.4.8 14 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.9

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100109 1989 2009

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-9
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Олешки, вул.
Молодіжна, 5-А

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.9 15 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

0

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165461300320100110 1994 1994

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-10
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Олешки, пров.
Бузьковий, 2

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.10 12 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

1

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Нова 
Каховка

165468000320100097 1985 2005

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-2
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Дружби, 15-Б

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.11 16 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

2

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Нова 
Каховка

165468000320100091 1992 2012

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-7
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Горького, 7

шт. 1 270 270 3 квартал 3.4.12 19 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

3

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Нова 
Каховка

165468000320100093 1996 2016

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-8
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Соборна, 25

шт. 1 270 270 3 квартал 3.4.13 32 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

4

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Нова 
Каховка

165468000320100092 1996 2016

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-9
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Свєтлова, 7

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.14 33 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

5

ГРП
Технічне 

переоснащення
ГРС Каховка 16546700032020088 1991 2011

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-4
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Каховка, вул.
Пушкіна

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.15 34 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

6

ГРП
Технічне 

переоснащення
ГРС Каховка 165467000320100089 1991 2011

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-1
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., Каховський р-н, с.
Малокаховка, пров. Виноградний

шт. 1 219 219 3 квартал 3.4.16 37 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

7

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165465000320100075 1993 2013

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-3
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Гола Пристань,
вул. Дмитра Ульянова, 1-В

шт. 1 219 219 3 квартал 3.4.17 35 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

8

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Цюрупинськ

165465000320100151 1987 2007

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-4
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Гола Пристань,
вул. Карла Маркса, 5-Б

шт. 1 270 270 3 квартал 3.4.18 36 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.1

9

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165461100320108559 1993 2013

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-2
шляхом заміни обладнання,
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул.
Святоюріївська

шт. 1 270 270 3 квартал 3.4.19 20 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.2

0

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165461100320108555 1995 2015

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-3
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул.
Джарилгацька

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.20 17 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 3

.4
.2

1

ГРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165461100320108556 1993 2013

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

Газорегулююче обладнання морально застаріле та 
технічно зношене, регулярні випадки зупинки в 

розподілі газу через аварійне спрацювання клапанів 
передбачено технічне переоснащення 

газорегуляторних пунктів міст Херсонської області ), 
які безпосередньо пов’язані з об’єктами споживачів 

газовими мережами низького тиску.

Технічне переоснащення ГРП-4
шляхом заміни обладнання.
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул.
Курортна

шт. 1 269 269 3 квартал 3.4.21 18 Р_04_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж

7 580

Експлуатація 
мереж

IV. ШРП

Експлуатація 
мереж 4

.1
.1

ШРП Будівництво

Експлуатація 
мереж 4

.2 ШРП Капремонт

Експлуатація 
мереж 4

.3 ШРП Реконструкція

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165461000420200130 2000 2020

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП

шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Херсон, вул. 9 Східна

шт. 1 181 181 3 квартал 4.4.1 29 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.2

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165461000320200048 1997 2017

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП

шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Херсон, вул. Сонячна (Шмідта)

шт. 1 127 127 3 квартал 4.4.2 28 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.3

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Білозерка

165462000420200282 2005 2025

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-32
шляхом заміни, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Надеждівка

шт. 1 152 152 3 квартал 4.4.3 26 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.4

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Білозерка

165462000420200301 1999 2019

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-12
шляхом заміни, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Першотравневе,
вул. Східна 

шт. 1 134 134 3 квартал 4.4.4 41 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.5

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Білозерка

165460500321013623 2000 2020

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-54
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Херсон, с. Приозерне, вул. Мічуріна

шт. 1 130 130 3 квартал 4.4.5 42 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.6

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Білозерка

165462000420200300 1993 2013

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-11
шляхом заміни, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Ромашкове, вул.
Молодіжна

шт. 1 166 166 3 квартал 4.4.6 43 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.7

ШРП
Технічне 

переоснащення
ГРС Східне 165462000420200176 1999 2019

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-47
шляхом заміни, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Крутий яр

шт. 1 134 134 3 квартал 4.4.7 38 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.8

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165460500321012029 2003 2023

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-60
шляхом заміни, Херсонська обл., с.
Дар'ївка, вул. Херсонська

шт. 1 150 150 3 квартал 4.4.8 44 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Всього по розділу ІІІ



Експлуатація 
мереж 4

.4
.9

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Херсон-
1, Херсон-2

165460500321011806 2006 2026

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП

шляхом заміни, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Музиківка, вул. 8
Березня

шт. 1 150 150 3 квартал 4.4.9 48 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

0

ШРП
Технічне 

переоснащення

АТ 
Миколаївгаз

165460500321011648 2005 2025

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-71
шляхом заміни, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с. Посад-
Покровське, вул. Молодіжна

шт. 1 150 150 3 квартал 4.4.10 49 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

1

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243970 2005 2025

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-30
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Поповича — вул.
Іллінська 

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.11 50 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

2

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243979 2001 2021

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-20
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Чорновола

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.12 23 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

3

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243978 2002 2022

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-23
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Балтазарівська

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.13 24 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

4

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243980 2001 2021

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-19
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Гагаріна — вул.
Чорновола

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.14 25 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

5

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243975 2006 2026

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-31
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Балтазарівська —
Святоюріївська

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.15 51 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

6

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243976 2006 2026

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-32
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Олександрівська

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.16 52 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

7

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС 
Скадовськ

165460900320243983 2008 2028

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-34
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул. Затишна

шт. 1 149 149 3 квартал 4.4.17 53 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

8

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Нова 
Каховка

165460800320246805 2008 2028

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-50
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Н.Каховка, вул. Затишна

шт. 1 151 151 3 квартал 4.4.18 54 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.1

9

ШРП
Технічне 

переоснащення

ГРС Нова 
Каховка

165460800420235955 2008 2028

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-64
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Н.Каховка, вул. Букіна,72

шт. 1 151 151 3 квартал 4.4.19 55 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.2

0

ШРП
Технічне 

переоснащення
ГРС Каховка 165460900321012889 2000 2020

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-25
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Каховка, вул. Золіна, Л.Українки

шт. 1 190 190 3 квартал 4.4.20 45 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.2

1

ШРП
Технічне 

переоснащення
ГРС Каховка 165460900321012817 1996 2016

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП-6
шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Каховка, вул. Золіна

шт. 1 168 168 3 квартал 4.4.21 46 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 4

.4
.2

2

ШРП
Технічне 

переоснащення
ГРС Каховка 165460900321012990 1999 2019

не 
придатни

й до 
нормально

ї 
експлуата

ції

ШРП будуть замінені на пункти з п'ятьма ступенями

захисту у відповідності до вимог “Правил безпеки

систем газопостачання, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України від 15.05.2015р. №285 НПАОП 0.00.-1.76-
15”

Технічне переоснащення ШРП

шляхом заміни, Херсонська обл., м.
Каховка, просп. Ворошилова

шт. 1 150 150 3 квартал 4.4.22 47 Р_05_05_02
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж

3 327

Експлуатація 
мереж

 V. 
Газорегуляторне 
обладнання

Експлуатація 
мереж 5

.1 Регуляторне 
обладнання

Будинкові 
регулятори

не 
придатни

й до 

Проведення заходу дозволить знизити втрати газу

через недосконалість конструкції регуляторів

застарілого типу (в основному ЗСК та матеріал 
Заміна будинкових регуляторів тиску шт. 1208 3 201 2.65 4 квартал 5.1 27 Р_07_04_01

за рахунок 
амортизаційних 
відрахувань

Експлуатація 
мереж 5

.2 Регуляторне 
обладнання

Регулятори ГРП

Експлуатація 
мереж 5

.3 Регуляторне 
обладнання

Регулятори 
ШРП

Експлуатація 
мереж 5

.4 Регуляторне 
обладнання

Інше 
обладнання 

газорегуляторни

х пунктів
Експлуатація 

мереж
3 201

Експлуатація 
мереж

        VІ. ЕХЗ

Експлуатація 
мереж 6

.1 ЕХЗ Будівництво

Експлуатація 
мереж 6

.2 ЕХЗ Капремонт

Експлуатація 
мереж 6

.3 ЕХЗ Реконструкція

Експлуатація 
мереж 6

.4 ЕХЗ
Технічне 

переоснащення

Експлуатація 
мереж 6

.5 ЕХЗ Інше

Експлуатація 
мереж

Експлуатація 
мереж

      VII. Інше 

Експлуатація 
мереж 7

.1 Інше

АВТО

VIII. Модернізація 
та закупівля 

колісної техніки

АВТО 8
.1 Спеціалізована 

Техніка
Капремонт

АВТО

8
.2

.1 Спеціалізована 
Техніка

Придбання

Для виконання ремонтних робіт із технічного 
обслуговування систем газопостачання та споруд на 
них, АТ “Херсонгаз” включило до Інвестиційної 
програми на 2019 р. придбання одного автомобіля 

Renault Master (або аналог).
Renault Master — автомобіль вантажний тримісний, 

чотиридверний, вантажопідйомність - 1500 кг, 
двигун дизельний об'ємом 2463 см3, потужністю 125 

к. с., 6-ступінчаста механічна КПП, витрати 
дизельного палива - 8,6 л/100 км.

Виконання заходу зумовлене заміною морально та 
технічно застарілого  автомобілів, як приклад: АРГМ 

(аварійно-ремонтної газової майстерні) - ГАЗ-53 
держ. номер ВТ 4074 АК (1985р. випуску) витрати 
палива - 31 л/100 км, ЗИЛ-131 держ. номер ВТ 7504 
АО (1990р. випуску) витрати палива — 55,8 л/100 

км.

Враховуючи те, що пробіг одного автомобіля на рік 
складе приблизно 20 000 км, загальна економія по 

Автомобіль вантажний Renault Master
L2H3 (або аналог) з комплектом

зварювального обладнання та

автономного джерела живлення

шт. 3 2034 678 4 квартал 8.2.1 К-12 09_01

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

АВТО

8
.2

.2 Спеціалізована 
Техніка

Придбання

Для створення мобільної лабораторії з виявлення

витоків газу за допомогою обладнання контролю

газорозподільних систем Gazomat,АТ “Херсонгаз”
включило до Інвестиційної програми на 2019 р.
придбання трьох автомобілів Renault Duster.

Автомобіль спеціалізований Fiat
Doblo maxi (або аналог)

шт. 3 1328 443 4 квартал 8.2.2 К-4 09_02

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

АВТО

8
.2

.3 Спеціалізована 
Техніка

Придбання

Для перевезення працівників до віддалених місць

виконання ремонтних робіт та технічного

обслуговування газорозподільних систем по

Херсонській області (на заміну ПАЗ 3205 1993р.в.,
держ. номер ВТ 2163 АХ - у зв'язку із постійним

виходом із ладу) АТ “Херсонгаз” включило до

Інвестиційної програми на 2019 р. придбання

Автобусу пасажирського АТАМАН А-09216 (або
аналогу).

Мікроавтобус Hyundai H350 (або
аналог)

шт. 1 933 933 4 квартал 8.2.3 К-3 09_01

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

АВТО

8
.2

.4 Спеціалізована 
Техніка

Придбання

Передбачено придбання автотра Для виконання

ремонтних робіт із технічного обслуговування

систем газопостачання та споруд на них, ПАТ

“Херсонгаз” включило до Інвестиційної програми на

2019 р. придбання двох багатофункціональних

ексковаторів-навантажувальників JCB 3CX
SITEMASTER.
Основними перевагами виконання заходу є те, що

багатофункціональний ексковатор-
навантажувальник із додатковим навісним

обладнанням є універсальним та незамінні в умовах

щільної міської забудови, на будівельних

майданчиках з мінімальним простором для

маневрування техніки.
Придбання багатофункціонального ексковатора-
навантажувальника забезпечить оперативність з

підключення нових споживачів до газорозподільної

системи та надійну та безперебійну експлуатацію

систем газопостачання.нспорту та будівельної

техніки, необхідного для проведення аварійно-

Екскаватор колісний JCB 3CX
Sitemasterз додатковим обладнанням

(або аналог)
шт. 1 2 133 2133 4 квартал 8.2.4 К-23 09_11

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

АВТО 8
.3 Легковий 

автотранспорт
Капремонт

АВТО 8
.4 Легковий 

автотранспорт
Придбання

АВТО 8 983

ВТВ

ІX.  Заходи, 
спрямовані на 
зниження 
виробничо-
технологічних 
витрат та 

понаднормованих 
втрат природного 

газу

ВТВ 9
.1

.1

Оперативний облік Секціонування

ВТВ

9
.1

.2

Оперативний облік
Дублюючий 

облік

ВТВ

9
.1

.3

Оперативний облік
Капремонт 
вузла обліку 

газу

Всього по розділу IV

Всього по розділу V

Всього по розділу VI

Всього по розділу VІІІ



ВТВ

9
.1

.4

Оперативний облік
Встановлення 
обліку ГРП, 

ШРП

ВТВ

9
.2

.1 Спеціалізовані 
лабораторії

Будівництво

ВТВ
9

.2
.2 Спеціалізовані 

лабораторії
Капремонт

ВТВ

9
.2

.3 Спеціалізовані 
лабораторії

Модернізація

ВТВ 9
.3 Індивідуальний 

облік населення

ВТВ 9
.4

Заміна 
індивідуальних 
лічильників

Передбачено придбання індивідуальних лічильників

газу для забезпечення заміни дефектних

лічильників, що не пройшли періодичну повірку, та
лічильників застарілого типу, які на даний час зняті

з виробництва, не допущені до ввезення на

територію України або для даних марок відсутні

ремонтні бази.

Заміна дефектних лічильників газу,
що не пройшли періодичну повірку

шт. 2493 4064 1.63 4 квартал 9.4 Р_02_01

за рахунок інших 
джерел (заміна 
індивідуальних 
лічильників газу)

ВТВ 9
.5

Обмінний фонд 
індивідуальних 
лічильників

Передбачено придбання індивідуальних лічильників

газу для забезпечення проведення періодичної

повірки лічильників газу побутових споживачів.

Обмінний фонд шт. 5284 4491 0.85 4 квартал 9.5
за рахунок інших 
джерел (обмінний 

фонд)

ВТВ 9
.6 Будинковий облік 

населення

ВТВ 9
.7

Еталонне 
обладнання та 

спеціальні засоби 
для забезпечення 

технічних перевірок

З метою забезпечення належної роботи дублюючих

вузлів обліку природного газу на базі звужаючих

пристроїв, змінами запропоновано додаткове

включення придбання двох вимірювальних діафрагм 
ДБС 500 ДСТУ 8.586.1-2-2009. Вимірювальна
діафрагма ДБС призначена для вимірювання

витрати рідини або газу методом змінного перепаду

тиску. Метод заснований на створенні в

вимірювальному трубопроводі за допомогою

пристрою звуження місцевого звуження потоку,
частина потенційної енергії якого переходить в

кінетичну енергію, середня швидкість потоку в місці

його звуження підвищується, а статичний тиск стає

менше статичного тиску до звужено устрою.

Вимірювальна діафрагма ДБС 500
ДСТУ 8.586.1-2-2009

шт. 2 46 23 4 квартал 9.7 К-9 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

ВТВ

9
.8

.1

Пристрої  
передавання 
інформації з 

лічильників (вузлів 
обліку) 

Змінами запропоновано включення заходу з

технічного переоснащення засобів дистанційної

передачі даних технологічних вузлів обліку

природного газу у кількості 44 одиниці. Захід

спрямований на забезпечення довгострокової 

Технічне переоснащення засобів

дистанційної передачі даних

технологічних вузлів обліку

природного газу

шт. 44 69 1.57 4 квартал

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

ВТВ 8 670

Прилади

X.  Придбання 
сучасних приладів 
діагностики і 
обстеження та 
впровадження 

систем 
протиаварійного 
захисту систем 
газопостачання

Прилади

1
0

.1
.1

Прилади, системи Придбання

У відповідності з вимогами “Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки та паспортизації

технічного стану, здійснення запобіжних заходів для

безаварійного експлуатування систем

газопостачання” затвердженого наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України 24.10.2011 № 640, для перевірки

герметичності (щільності) газопроводу. Виконання

заходу забезпечить проведення якісного технічного

обстеження, обслуговування газопроводів та

експлуатації систем газопостачання, у тому числі

дасть змогу виявляти навіть мікровитоки газу на

початкових стадіях, що значно зменшить рівень

втрат і відтоків природного газу

Прилад дистанційного виявлення

витоків метану RMLD
(Remote Methane Leakage Detector)

шт. 1 720 720 4 квартал 10.1.1 К-11 09_08

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

Прилади

1
0

.1
.2

Прилади, системи Придбання

Передбачено придбання системи обладнання 
контролю газорозподільних систем Gazomat 
необхідного для технічного обстеження 
газорозподільних систем.

Обладнання контролю

газорозподільних систем Gazomat
(або аналог)

шт. 1 1896 1896 4 квартал 10.1.2 К-10 09_10

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

Прилади

1
0

.1
.3

Прилади, системи Придбання

Виконання заходу надасть змогу здійснення

відеодіагностики труб за допомогою якого є

можливість виявляти врізки у трубопроводи, бачити
внутрішний стан труби. Відеоголовка має

можливість проходити 90 градусні коліна,
записувати відео, робити фотографії.

Обладнання для відеодіагностики

трубопроводів RIDGID SeeSnake nano
Reel з micro CA-300 (або аналог)

шт 1 152 152 4 квартал 10.1.3 К-6 09_20

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

Прилади

1
0

.1
.4

Прилади, системи Придбання

Виконання заходу надасть змогу у відповідності з

вимогами “Порядку технічного огляду, обстеження,
оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення
запобіжних заходів для безаварійного 

Обладнання для трасування

поліетиленових газопроводів та

пошуку несанкціонованого

газопроводу АПГК-015/2 (або аналог)

шт 1 125 125 4 квартал 10.1.4 К-5 09_30
за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179
Прилади

1
0

.2
.2

9

Прилади, системи
Диспетчеризаці

я

Прилади 1
0

.3

Прилади, системи Заміна 

Прилади 1
0

.4

Прилади, системи Капремонт

Прилади 2 893

IT

XI.  Впровадження 
та розвиток 
інформаційних 
технологій

IT

1
1

.1
.1

.1
.1

Обладнання Закупівля

Передбачено придбання комп'ютерної та оргтехніки 
у зв'язку з виробничою необхідністю, моральним і 

фізичним зносом техніки.

ПК Процесор Socket LGF1151v2
INTEL Pentium G5500 3,8 Ghz 2C-2T
4MB 54 Вт tray 12 мес., Мат. плата

ASUS S1151v2 PRIME H310M-K
H310/DDR4 2666/DVI-D+D-Sub+PCI-
E16x/4 SATA/USB 3.1/7.1/1G/mATX,
Модуль пам'яті DIMM DDR-4 4GB
2666 MHz PC4-21300 Transcend,
Твердотільний накопичувач SSD 2,5”
KINGSTON 120GB SUV500/120G
SATA-3, Корпус GAMEMAX ATX
MT520-FAN без БЖ USB
3.0+USB2.0+Audio+120мм, блок

живлення AEROCOOL VX 400 400Вт
ACPN-VX40NEY 11 120мм FAN,
вентилятор 1150/1151/1155/1156
Deepcool THETA 15 PWM 800-2800
rpm 18-36 dBA100мм 4-pin, монітор
22” SAMSUNG S22E390HSO
LS22E390HSO 4 мс PLS 1920x1080 

шт. 32 378 12 4 квартал 11.1.1.1.1 К-14 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

IT

1
1

.1
.1

.2

Обладнання Закупівля
Передбачено придбання комп'ютерної та оргтехніки

у зв'язку з виробничою необхідністю, моральним і

фізичним зносом техніки.

МФУ Konica minolta Bizhub 226
(формат А-3)  або аналог

шт. 1 21 21 2 квартал 11.1.1.2 К-15 09_17

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

IT

1
1

.1
.1

.3
.1

Обладнання Закупівля

За допомогою встановленого програмного

забезпечення у вигляді мобільного додатку, дозволяє
мати розширену інформацію про об’єкт споживача,
фіксувати проведення обстеження фото та

відеозйомкою, а також одразу вносити дані до

інформаційної бази даних з місця проведення робіт.

Обладнання для фото та відео

фіксації (Смартфон Xiaomi Redmi
Note 8Т, 4/64 Gb (або аналог))

шт. 36 144 4 1 квартал 11.1.1.3.1 К-24 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

IT

1
1

.1
.1

.4

Обладнання Закупівля
Передбачено здійснення модернізації серверного

обладнання інформаційного забезпечення.

Джерело безперебійного живлення

ДБЖ (UPS) лінійно-інтерактивний
APC Smart-UPS X 2200VA
Rack/TowerLCD (SMX2200RMHV2U)
або аналог

шт. 1 48 48 4 квартал 11.1.1.4 К-2 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

IT

1
1

.1
.1

.5

Обладнання Закупівля
Передбачено здійснення модернізації серверного

обладнання інформаційного забезпечення.

Сервер Supermicro SYS-5029P-C1R12
(Процессор (х2) Intel xEON sILVER
4116 12X2.1GHz, 6хDDR4-2400MHZ,
HT, 85W, LGA3647,
SPEC_int_rate:544, SPEC_fp_rate:462;
оперативна пам'ять (х2)32 DDR4-
2666 ECC Registered Supermicro
certified; жорсткий диск (х7) 6000GB
3.5” SATA 7200rpm Enterprise, MTBF
1,400,000 hours, half duplex, single
port, no T10 PI;Диск SSD (х7)3200GB
Supermicro Mixed Use Ultra Enterprise
SSD, SATA 6Gb/s, 3.6 DWPDr/w:
520/485 MB/s, 97,000/49,000 Iops, Full
Disk Writes Pe(або аналог)

шт. 1 429 429 4 квартал 11.1.1.5 К-1 09_23

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

IT

1
1

.2
.1

Обладнання Підтримка

IT

1
1

.2
.2

Обладнання Модернізація

IT

1
1

.3
.1 Програмне 

забезпечення
Закупівля

Передбачено здійснення закупівлі програмного

забезпечення Microsoft Office Home and Business
2019. Microsoft Officeдля будинку і бізнесу 2019 -
пакет програмного забезпечення для

впорядковування роботи з документами на

підприємствах. У редакції Office для будинку і

бізнесу підтримуються інструменти і функції

перегляду, створення, редагування і виведення на

друк презентацій і текстових документів, заміток і

таблиць. Можливо здійснювати обробку цифрових

відеофайлів і фотографій, а також скористатися

комунікаційними можливостями додатків (послуги
обміну інформацією, спілкування). Для Win 10 або

Mac. Нова версія офісних продуктів Microsoft
включає додатки: Word, Excel, PowerPoint, Outlookі
OneNote.

Microsoft Office Home and Business
2019

шт. 10 75 7.50 1 квартал 11.3.1 К-22 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

IT

1
1

.3
.2

Програмне 
забезпечення

Підтримка

IT

1
1

.3
.3

Програмне 
забезпечення

Оновлення

IT

1
1

.4
.1

ІТ послуги Телеком

IT

1
1

.4
.2

ІТ послуги Спецзв'язок

IT

1
1

.4
.3

ІТ послуги Інше

IT 1 095
XI І.  Інше

1
2

.1 Спеціалізовані 
лабораторії

Обладнання

1
2

.2

Модернізація Модернізація 

1
2

.3

Модернізація Закупівля

Передбачено придбання швонарізувального 
пристрою Masalta MF20-4 ( або аналогу) для 
виконання ремонтно-відновлювальних робіт.

Придбання швонарізувального

пристрою Masalta MF20-4 (або
аналог)

шт. 1 43 43 4 квартал 12.3 К-16 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

1
2

.4

Модернізація Закупівля

Передбачено придбання  вібротрамбовки Avant AR-
85 (або аналогу) для виконання ремонтно-
відновлювальних робіт.

Вібротрамбовка Avant AR-85 (або
аналог)

шт. 1 34 34 4 квартал 12.4 К-17 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

1
2

.5

Модернізація Закупівля

Передбачено придбання стабілізатора напруги 
Укртехнологія Norma Exclusive HCH 9000 (або 
аналог) для забезпечення сталої роботи електронного 
обладнання в приміщеннях метрологічної 
лабораторії АТ “Херсонгаз”.

Стабілізатор напруги Укртехнологія

Norma Exclusive HCH 9000 (або
аналог)

шт. 1 6 6 4 квартал 12.5 К-13 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

1
2

.6

Модернізація Закупівля
Мотобур STIHL BT 131 зі шнеком

(або аналог)
шт. 3 56 19 4 квартал 12.6 К-18 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

1
2

.7

Модернізація Закупівля Мотокоса STIHL FS 120  (або аналог) шт. 15 135 9 4 квартал 12.7 К-19 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

1
2

.8
.1

Модернізація Закупівля

Зварювальне обладнання ВДИ-200
PRO DC MMA/TIG/MIG/MAG (або
аналог)

шт 3 19 6 4 квартал 12.8.1 К-20 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

Передбачено придбання Мотобуру STIHL BT 131 зі

шнеком (або аналог), мотокоси STIHL FS 120 (або
аналог), зварювального обладнання ВДИ-200 PRO
DC MMA/TIG/MIG/MAG ( або аналог), генератору

бензинового Konner&Sohnen KS 10000E ATS (або
аналог) для виконання робіт з технічного

обслуговування газорозподільних систем та

ремонтно-відновлювальних робіт.

Всього по розділу Х

Всього по розділу ХІ

Всього по розділу ІХ



1
2

.9
.1

Модернізація Закупівля
Генератор бензиновий

Konner&Sohnen KS 10000E ATS 
шт. 3 76 25 4 квартал 12.9.1 К-21 09_13

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

1
2

.1
0

Модернізація Закупівля

Виконання заходу дозволить забезпечити 
збереження майна та дистанційний нагляд за 
виробничими приміщеннями та теріторією 

Встановлення системи

відеоспостереження на виробничій

базі АТ “Херсонгаз”, за адресою: м. 

шт. 1 111 111 4 квартал 12.10 К-7 09_13
за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

1
2

.1
1 Виконання заходу надасть змогу привести 

показники виробничих приміщень до нормованих, 
призведе до підвищення працездатності робітників 

Капітальний ремонт даху виробничої

бази АТ “Херсонгаз”, за адресою:
Херсонська область, Олешківський 

шт. 1 168 168 4 квартал 12.11 К-8 09_13
за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

648
34 639

14 905
за рахунок 

амортизаційних 
відрахувань

4 064
4 491

11 179

за рахунок 
капітальних 
інвестицій 

(вкладень) 11179

ремонтно-відновлювальних робіт.

Всього по розділу ХI І
Всього по розділам І-XI І

За рахунок амортизаційних 
відрахувань

За рахунок інших джерел (заміна 
За рахунок інших джерел (обмінний 

За рахунок капітальних інвестицій 
(вкладень) 



      (найменування)

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

Будівництво 2000

Капремонт 2000

Реконструкція 2000

Інше

Будівництво
Засувки на розподільчих газопроводах 
та їх відгалудженнях

4000

Капремонт

Реконструкція
Реконструкція газових колодязів, та 
заміна вимикаючих пристроїв

13000

Технічне переоснащення

Інше

Будівництво

Капремонт Капремонт ГРП 2000

Реконструкція Реконструкція ГРП 14000

Технічне переоснащення

Інше

Будівництво

Капремонт

Реконструкція Реконструкція ШГРП 1000

Технічне переоснащення Заміна ШГРП 13500

Інше

Будинкові регулятори Заміна домових регуляторів 15000

Регулятори ГРП
Регулятори ШРП

Інше обладнання 
газорегуляторни

х пунктів

Будівництво

Капремонт 2500

Реконструкція

Технічне переоснащення

Інше Інше 3300

Інше

Капремонт Модернізація транспортних засобів 500

Придбання Придбання транспортних засобів 16000

Капремонт

Придбання

Секціонування

Дублюючий облік

Капремонт вузла 
обліку газу
Встановлення 
обліку ГРП, 
ШРП

Будівництво

Капремонт

Модернізація

Індивідуальний облік населення
Заміна індивідуальних лічильників 14000

Обмінний фонд індивідуальних лічильників 17500

Будинковий облік населення
Еталонне обладнання та 
спеціальні засоби для 
забезпечення технічних 

перевірок
Пристрої  передавання 
інформації з лічильників 

(вузлів обліку) 

Придбання

Придбаня високочутливих приладів 
для обстеження та діагностики стану 
газових мереж і споруд на них, та 
одориметри, газоаналізатори та інше

3500

Диспетчеризація

Диспетчеризація, дистанційне зняття 
показників режимів транспортування 
газу

2000

Диспетчеризація

Впровадження систем дистанційного 
зняття показників лічильників

8000

Заміна 
Капремонт

Закупівля Придбання комп'ютерного обладнання 500

Підтримка
Створення єдиної геоінформаційної 
системи газопроводів

1000

Модернізація

Закупівля

Підтримка

Оновлення

Телеком

Спецзв’язок
Інше

Капремонт виробничих приміщень 6000

143 300Всього по розділам І-XI І

IT

XI.  Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Обладнання

Програмне забезпечення

ІТ послуги

XI І. Інше 

В
Т
В

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

Оперативний облік

Спеціалізовані лабораторії

П
р
и
л
ад
и

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

Прилади, системи

 VІ. ЕХЗ

ЕХЗ

 VII. Інше 

А
В
Т
О

VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки

Спеціалізована техніка

Легковий автотранспорт

Е
к
сп
л
у
ат
ац
ія

 м
ер
еж

Регуляторне обладнання

 II І. ГРП 

ГРП

  IV. ШРП

ШРП

 V. Газорегуляторне обладнання

Примітки

 I. Розподільні газопроводи

Газорозподільні мережі

ІІ. Відключаючі пристрої

Відключаючі пристрої

Причина 
включення 

Рік вводу в 
експлуатацію

Планований рік 
виводу з 

експлуатації

Оцінка по акту 
обстеження (бал)

Технічна 
оцінка  

Назва робіт
Од. 
вимі

ру

Усього в 
кількісному 
виразі, 
одиниці

Орієнтовний обсяг 
фінансування,  
тис. грн без ПДВ

ГРС 
(назва)

Бло

к

№ 
з/п

Найменування Назва заходу Інвентарний номер

 План розвитку газорозподільної системи на 2020    ̶ 2029 роки
 газорозподільного підприємства    АТ «Херсонгаз»

на другий – третій роки



      (найменування)

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

Будівництво 10000

Капремонт 16000

Реконструкція 16000

Інше

Будівництво

Капремонт

Реконструкція

Технічне переоснащення 20800

Інше

Будівництво

Капремонт 14000

Реконструкція 15000

Технічне переоснащення

Інше

Будівництво

Капремонт 5000

Реконструкція 35000

Технічне переоснащення

Інше

Будинкові регулятори 43700

Регулятори ГРП
Регулятори ШРП

Інше обладнання 
газорегуляторнних пунктів

Будівництво

Капремонт 9000

Реконструкція 3000

Технічне переоснащення

Інше

Інше

Капремонт

Придбання 56000

Капремонт

Придбання

Секціонування 10000

Дублюючий облік 10000

Капремонт вузлів обліку 
газу

3500

Встановлення обліку ГРП, 
ШРП

Будівництво

Капремонт

Модернізація 10000

Індивідуальний облік населення
Заміна індивідуальних лічильників 54000

Обмінний фонд індивідуальних лічильників 37500

Будинковий облік населення
Еталонне обладнання та 
спеціальні засоби для 
забезпечення технічних 

перевірок

Пристрої  передавання 
інформації з лічильників 

(вузлів обліку) 

Придбання 13350

Диспетчеризація

Заміна 
Капремонт

Закупівля 6500

Підтримка

Модернізація

Закупівля

Підтримка 3000

Оновлення

Телеком

Спецзв’язок
Інше

16000

407 350Всього по розділам І-XI І

IT

XI.  Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Обладнання

Програмне забезпечення

ІТ послуги

 XI І. Інше 

В
Т
В

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

Оперативний облік

Спеціалізовані лабораторії

П
р
и
л
ад
и X.  Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання

Прилади, системи

 VІ. ЕХЗ

ЕХЗ

 VII. Інше 

А
В
Т
О

VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки

Спеціалізована техніка

Легковий автотранспорт

Е
сп
л
у
ат
ац
ія

 м
ер
еж

Регуляторне обладнання

 II І. ГРП 

ГРП

 IV. ШРП

ШРП

 V. Газорегуляторне обладнання

Примітки

 I. Розподільні газопроводи

Газорозподільні мережі

 ІІ. Відключаючі пристрої

Відключаючі пристрої

Причина 
включення 

Рік вводу в 
експлуатацію

Планований 
рік виводу з 
експлуатації

Оцінка по 
акту 

обстеження 
(бал)

Технічна 
оцінка  

Назва робіт Од. виміру
Усього в 

кількісному 
виразі, од.

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування,  
тис.  грн без ПДВ

ГРС (назва)
Бло

к

№ 
з/п

Найменування Назва заходу
Інвентарний 
номер

 План розвитку газорозподільної системи на 2020  ̶ 2029 роки
 газорозподільного підприємства    АТ «Херсонгаз»

на четвертий – десятий роки


