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Кременчукгаз 

 
ПАТ “Кременчукгаз” - газорозподільна компанія, яка здійснює 
ліцензовану діяльність в Кременчуцькому та Семенівському 
районах Полтавської області, міста Кременчук та 
Комсомольськ. 
 
Обслуговується ПАТ “Кременчукгаз”: 
- 2900 км газопроводів 
- 78 газорозподільчих пунктів 
- 351 ШРП 
- 264 установки катодного захисту 

  



Кременчукгаз 

 
Кількість споживачів, яких забезпечує природним газом ПАТ 
“Кременчукгаз”: 
 
- 106 промислових підприємств 
- 1219 організацій, установ та невеликих підприємств 
- 149630 осель населення 
 
Обсяг розподілу природного газу в 2015 році 650 млн.куб.м. 
   

  



Кременчукгаз 

 
Для формування щорічних інвестиційних програм в 2009 році 
ПАТ “Кременчукгаз” провів аналіз стану газорозподільчих 
мереж та розробив напрями (підпрограми), які повинні бути 
базою для наповнення щорічних інвестиційних програм. 
 
Основним обмежуючим фактором для вибору заходів, які 
необхідно виконати, були і залишаються джерела 
фінансування цих заходів.  
 
Основними джерелами фінансування інвестиційних програм 
були і залишаються: 
- амортизаційні нарахування 
- частина прибутку 
- інші джерела, в т.ч. надані НКРЕКП  

  



Кременчукгаз 

 
Основні підпрограми, розроблені ПАТ “Кременчукгаз” в 2009 
році, для підтримання та розвитку газорозподільчих мереж та 
покращення матеріально-технічної бази підприємства: 
  
- оснащення ГРП телеметрією 
- реконструкція ГРП (повне переобладнання технології) 
- заміна ШРП 
- кап.ремонт та реконструкція СКЗ 
- заміна технологічного автотранспорту 
- придбання приладів (газоаналізатори, трасошукачі, тощо) 
- дооснащення необхідними засобами лабораторії 
- реконструкція офісних приміщень підприємства 
- встановлення побутових та будинкових лічильників газу 
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Суми коштів, які витрачені ПАТ “Кременчукгаз” на виконання 
інвестиційної програми: 
 
2009 р —     926 тис.грн 
2010 р —   3035 тис.грн 
2011 р —   7859 тис.грн 
2012 р —   8129 тис.грн 
2013 р — 13153 тис.грн 
2014 р — 10602 тис.грн 
2015 р —   6443 тис.грн 
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Виконання підпрограм: 
 
- оснащення ГРП телеметрією 
Протягом 2010-2014рр встановлено телеметрію на 100% ГРП. 
Вартість підпрограми 2 млн.грн 
 
- реконструкція ГРП (повне переобладнання технології) 
Протягом 2009-2015рр проведено реконструкцію 26 ГРП. 
Поточна вартість підпрограми 4,8 млн.грн 
 
- заміна ШРП 
Протягом 2011-2015рр проведено заміну 69 ШРП. Поточна 
вартість підпрограми 3,2 млн.грн 
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Виконання підпрограм: 
 
- кап.ремонт та реконструкція СКЗ 
Протягом 2009-2015рр проведено реконструкцію 150 СКЗ. 
Поточна вартість підпрограми 3,1 млн.грн 
 
- заміна технологічного автотранспорту 
Протягом 2009-2015рр придбано 19 автомобілів.  
Поточна вартість підпрограми 3,3 млн.грн 
 
- придбання приладів (газоаналізатори, трасошукачі, тощо) 
Протягом 2009-2014рр оснащено приладами в повному обсязі.  
Вартість підпрограми 1,5 млн.грн 
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Основні підпрограми, які необхідно виконати ПАТ “Кременчукгаз” 
протягом наступних років, для підтримання та розвитку 
газорозподільчих мереж та покращення матеріально-технічної 
бази підприємства станом на 2016 рік: 
  
- оснащення вузлових ШРП телеметрією 
- реконструкція ГРП (повне переобладнання технології) 
- заміна ШРП 
- кап.ремонт та реконструкція СКЗ 
- заміна технологічного автотранспорту 
- дооснащення необхідними засобами та аттестація лабораторії 
- реконструкція офісних приміщень підприємства 
- встановлення будинкових лічильників газу 
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В існуючій нормативній базі функціонування ПАТ “Кременчукгаз” 
відсутні дійсні механізми залученні інвестицій для проведення 
необхідних заходів для суттєвої модернізації газових мереж та 
здійснення капіталоємних заходів по будівництву мереж.  
 
ПАТ “Кременчукгаз” підтримує перехід на стимулююче 
тарифоутворення та надання можливості залучення інвестицій 
для більш динамічного виконання необхідних заходів, вибраних 
підпрограм. 
 


