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П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А    З А П И С К А
до Плану розвитку газорозподільної системи
Приватного акціонерного товариства
«Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка» (ПрАТ «НГХП «Сірка»)
на 2022-2031 р.р.


	











Розділ І

Опис фактичного стану основних об’єктів
 газової інфраструктури

      Станом на планований період на балансі ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» в цеху пароводогазопостачання є в наявності газопроводи для розподілу природного газу.
Прокладка газопроводів від АГРС до споживачів виконано підземним та надземним способом по естакадах. З'єднання газопроводів виконано електрозваркою, а в місцях установки газонапірної арматури - фланцеві. Компенсатори у виконанні П-образного типу. Загальна довжина  – 10,791 км розподільних газопроводів середнього тиску, в тому числі 0,575 км – підземні (Ду 500мм   0,575км   Р = Зкгс/см2), 10,216 км – надземні,  а саме:	
Ду 500мм      5,029км        Р = Зкг с/см2 	Ду 125мм   2,550км       Р = Зкгс/см2 
Ду 400мм      0,310км        Р = Зкг с/см2	Ду 100мм   0,567км       Р = Зкгс/см2
Ду 250мм      0,448км        Р = Зк гс/см2   	Ду 80мм    0,370км       Р = Зкгс/см2
Ду 200мм      0,610км        Р = 3гк гс/см2  	Ду 50мм    0,817км      Р = Зкгс/см2
Ду 150мм      0,09 км         Р = Зкг с/см2
На території ліцензованої діяльності знаходиться ГРП з двома регуляторами тиску РДУК2-100 і РДУК2-50 та ШГРП-20-14-40к.
	Для забезпечення надійної безаварійної експлуатації системи газопостачання організована ремонтно-експлуатаційна служба. 
	Ремонтно-експлуатаційна служба забезпечена:
	обладнанням:
-    автотранспортом;
-    пересувною компресорною станцією;
-    генератором (ацетиленовий переносний середнього тиску);
-    балонами кисневими, газозварювальними пальниками, різаками (кисневий і ацетиленовий).
	Приладами:
	газоаналізатор;
	засоби радіозв’язку;

-  манометри;
– приміщенням, інвентарем, спецодягом, засобами індивідуального захисту, матеріалами, первинними засобами пожежегасіння.
	Телефонним зв’язком з оператором автоматизованої газорозподільної станції (АГРС.-Новий Розділ), диспетчером Бібрського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів, диспетчером ПАТ „Львівтрансгаз”.
	Зведені дані про фактичний технічний стан основних фондів і активів ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» та запланованих заходів для їх підтримання подаються у Додатку №6.




Розділ 2

Опис заходів, які направлені на розвиток газорозподільної системи на 2022-2031р.р.

1.Реконструкція ділянки газопроводу на ПрАТ «Роздільський керамічний завод», інв.№26395 
		До реконструкції та фарбування запропоновано ділянку газопроводу на ПрАТ «Роздільський керамічний завод»  довжиною 810м, з них газопровід діаметром Ду 125__ 610м., Ду 200 __ 200м. 
         За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести реконструкцію опор під трубопроводи та провести фарбування ділянки газопроводу довжиною 810м., з них Ду 125__610м., Ду 200__ 200м.
    	Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 80,4 тис. грн. без ПДВ. 
   Завершення робіт – ІV квартал 2022 року.

	
2. Заміна запірної арматури
До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р. 
	В зв’язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.
	Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 24,0 тис. грн. без ПДВ.


3. Фарбування газопроводу, інв.№06380 
     До фарбування запропоновано ділянку газопроводу, довжиною 640м, Ду 500. 
      Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив.. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.
	Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 110,0 тис. грн. без ПДВ. 




Придбання принтера Laser Jet Pro та копіювального апарата Саnon
	
	Придбання принтера Laser Jet Pro та копіювального апарата Саnon передбачається з метою оперативності виконання поставлених задач:
	здачі звітності;

діловодства.
	Запропоновані для придбання  принтер Саnon та копіювальний апарат є необхідними для підприємства. Їх відсутність унеможливлює своєчасне та якісне виконання робіт, пов’язаних з поставленими задачами. 
Закупівля планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань на суму 20 тис. грн. без ПДВ.
.	
	
5. Заміна запірної арматури
До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р. 
	В зв’язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.
	Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 42,5 тис. грн. без ПДВ.


6. Фарбування газопроводу, інв.№06380 
     До фарбування запропоновано ділянку газопроводу, довжиною 2,874км__      Ду 500. 
    Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.
	Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 495,1 тис. грн. без ПДВ. 











Розділ 3

Опис заходів плану розвитку газорозподільної системи 
на 2022 рік 

Реконструкція ділянки газопроводу на ПрАТ «Роздільський керамічний завод», інв.№26395

		До реконструкції та фарбування запропоновано ділянку газопроводу на ПрАТ «Роздільський керамічний завод»  довжиною 810м, з них Ду 125__ 610м. та Ду 200 ___ 200м. 
         За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести реконструкцію опор під трубопроводи та провести фарбування ділянки газопроводу довжиною 810м., з них Ду 125 __ 610м. та Ду 200___ 200м.
    	Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 80,4 тис. грн. без ПДВ. 
   Завершення робіт – ІV квартал 2022 року.



	Джерела фінансування інвестиційної програми на 2022 рік складають, тис. грн. без урахування ПДВ:


Всього, в тому числі:

80,4
Амортизаційні відрахування
80,4
Прибуток на капітальні інвестиції та вкладення
0
Інші джерела 
0














Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:
Назва 
напрямку
Назва розділу
Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація
1.1.Розподільчі газопроводи
1.2.Відключаючі пристрої
1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)
1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)
1.5.Газорегуляторне обладнання
1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)
1.7.Інше
80,4
0
0
0
0
0
0
2.Прилади
 і системи
2.1.Приладовий облік газу
2.2.Диспетчеризація та телеметрія
2.3.Прилади діагностики і обстеження
0
0
0
3.Автотранспорт
3.1.Спеціалізована техніка
3.2.Легковий автотранспорт
0
0
4.Інформаційні технології (ІТ)
4.1.ПО (софтвер)
4.2.Обладнання (хартвер)
4.3.Система зв’язку
0
0
0
5.Інші заходи
5.1.Принтер і копіювальний апарат
0
ВСЬОГО
80,4


Розділ 4

Опис заходів плану розвитку газорозподільної системи 
на 2023-2024 р.р. 

	На 2023-2024 роки заплановано:
1. Заміну запірної арматури
До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженням, які було введено в експлуатацію в 1967р. 
	В зв’язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.
	Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 24 тис. грн. без ПДВ.

         2. Фарбування газопроводу, інв.№06380 
      До фарбування запропоновано ділянку газопроводу, довжиною 640м __ Ду 500. 
	Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив.. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.
	Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 110 тис. грн. без ПДВ. 

	Придбання принтера Laser Jet Pro та копіювального апарата Саnon

	
	Придбання принтера Laser Jet Pro та копіювального апарата Саnon передбачається з метою оперативності виконання поставлених задач:
	здачі звітності;

діловодства.
	Запропоновані для придбання  принтер Саnon та копіювальний апарат є необхідними для підприємства. Їх відсутність унеможливлює своєчасне та якісне виконання робіт, пов’язаних з поставленими задачами. 

Закупівля планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань на суму 20 тис. грн. без ПДВ.

(Додаток 10 Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» на 2022-2031р.р.). 


Планована потреба фінансування на 2023-2024 роки складає,
              тис. грн. без урахування ПДВ:
РОКИ
тис.  грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2023-2024
171,6
2023
85,8
2024
85,8










Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:
Назва 
напрямку
Назва розділу
Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація
1.1.Розподільчі газопроводи
1.2.Відключаючі пристрої
1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)
1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)
1.5.Газорегуляторне обладнання
1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)
1.7.Інше
110
24
0
0
0
0
0
2.Прилади
 і системи
2.1.Приладовий облік газу
2.2.Диспетчеризація та телеметрія
2.3.Прилади діагностики і обстеження
0
0
0
3.Автотранспорт
3.1.Спеціалізована техніка
3.2.Легковий автотранспорт
0
0
4.Інформаційні технології (ІТ)
4.1.ПО (софтвер)
4.2.Обладнання (хартвер)
4.3.Система зв’язку
0
0
0
5.Інші заходи
5.1.Принтер і копіювальний апарат
20
ВСЬОГО
154

Розділ 5
Опис заходів плану розвитку газорозподільної системи 
на 2025-2031 р.р. 

На 2025-2031 роки заплановано:	
1. Заміну запірної арматури
До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалужених, які було введено в експлуатацію в 1967р. 
	В зв’язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного        


результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.
	Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 42,5 тис. грн. без ПДВ.


2. Фарбування газопроводу, інв.№06380 
     До фарбування запропоновано ділянку газопроводу, довжиною 2,874км __ Ду 500. 
	Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив.. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.
	Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 495,1 тис. грн. без ПДВ. 

(Додаток 11 ІІІ розділ Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» на 2025-2031рр..). 



Планована потреба фінансування на 2025-2031 роки складає,
              тис. грн. без урахування ПДВ:
РОКИ
тис.  грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2025-2031
600,6
2025
85,8
2026
85,8
2027
85,8
2028
85,8
2029
85,8
2030
85,8
2031
85,8


















Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:
Назва 
напрямку
Назва розділу
Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація
1.1.Розподільчі газопроводи
1.2.Відключаючі пристрої
1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)
1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)
1.5.Газорегуляторне обладнання
1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)
1.7.Інше
495,1
42,5
0
0
0
0
0
2.Прилади
 і системи
2.1.Приладовий облік газу
2.2.Диспетчеризація та телеметрія
2.3.Прилади діагностики і обстеження
0
0
0
3.Автотранспорт
3.1.Спеціалізована техніка
3.2.Легковий автотранспорт
0
0
4.Інформаційні технології (ІТ)
4.1.ПО (софтвер)
4.2.Обладнання (хартвер)
4.3.Система зв’язку
0
0
0
5.Інші заходи

0
ВСЬОГО
537,6











Генеральний директор		Є.В.Балабан








Витрати Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка»
на 2022-2031 роки

Джерела фінансування інвестиційної програми на 2022 рік складають, тис. грн. без урахування ПДВ:

Всього, в тому числі:
80,4
Амортизаційні відрахування
80,4
Інші джерела
0


Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:
Назва 
напрямку
Назва розділу
Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація
1.1.Розподільчі газопроводи
1.2.Відключаючі пристрої
1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)
1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)
1.5.Газорегуляторне обладнання
1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)
1.7.Інше
80,4
0
0
0
0
0
0
2.Прилади
 і системи
2.1.Приладовий облік газу
2.2.Диспетчеризація та телеметрія
2.3.Прилади діагностики і обстеження
0
0
0
3.Автотранспорт
3.1.Спеціалізована техніка
3.2.Легковий автотранспорт
0
0
4.Інформаційні технології (ІТ)
4.1.ПО (софтвер)
4.2.Обладнання (хартвер)
4.3.Система зв’язку
0
0
0
5.Інші заходи


ВСЬОГО
80,4






Планована потреба фінансування на 2023-2024 роки складає,
              тис. грн. без урахування ПДВ:
РОКИ
тис.  грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2023-2024
171,6
2023
85,8
2024
85,8








Джерелом фінансування плануються амортизаційні відрахування.

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва 
напрямку
Назва розділу
Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація
1.1.Розподільчі газопроводи
1.2.Відключаючі пристрої
1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)
1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)
1.5.Газорегуляторне обладнання
1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)
1.7.Інше
110
24
0
0
0
0
0
2.Прилади
 і системи
2.1.Приладовий облік газу
2.2.Диспетчеризація та телеметрія
2.3.Прилади діагностики і обстеження
0
0
0
3.Автотранспорт
3.1.Спеціалізована техніка
3.2.Легковий автотранспорт
0
0
4.Інформаційні технології (ІТ)
4.1.ПО (софтвер)
4.2.Обладнання (хартвер)
4.3.Система зв’язку
0
0
0
5.Інші заходи
5.1.Принтер і копіювальний апарат
20
ВСЬОГО
154










Планована потреба фінансування на 2025-2031 роки складає,
              тис. грн. без урахування ПДВ:

РОКИ
тис.  грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2025-2031
600,6
2025
85,8
2026
85,8
2027
85,8
2028
85,8
2029
85,8
2030
85,8
2031
85,8















*
 Джерелом фінансування плануються амортизаційні відрахування.

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва 
напрямку
Назва розділу
Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація
1.1.Розподільчі газопроводи
1.2.Відключаючі пристрої
1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)
1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)
1.5.Газорегуляторне обладнання
1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)
1.7.Інше
495,1
42,5
0
0
0
0
0
2.Прилади
 і системи
2.1.Приладовий облік газу
2.2.Диспетчеризація та телеметрія
2.3.Прилади діагностики і обстеження
0
0
0
3.Автотранспорт
3.1.Спеціалізована техніка
3.2.Легковий автотранспорт
0
0
4.Інформаційні технології (ІТ)
4.1.ПО (софтвер)
4.2.Обладнання (хартвер)
4.3.Система зв’язку
0
0
0
5.Інші заходи

0
ВСЬОГО
537,6











	Генеральний директор				Є.В. Балабан



