УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 26.06.2018

м. Яремче

№ 65

Про роботу Надвірнянського відділення
ПАТ «Івано-Франківськгаз» щодо
покращення газопостачання населених
пунктів Яремчанської міської ради
Заслухавши інформацію начальника Надвірнянського відділення ПАТ
«Івано-Франківськгаз» щодо покращення газопостачання населених пунктів
Яремчанської міської ради та з метою належного обслуговування населення та
надання якісних послуг газопостачання,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
Інформацію про роботу Надвірнянського відділення ПАТ «ІваноФранківськгаз» ( додається) взяти до уваги.
2.
Роботу Надвірнянського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз»
визнати задовільною.
3.
Начальнику
Надвірнянського
відділення
ПАТ
«ІваноФранківськгаз» (І.Лундяк):
3.1 До 10.07.2018 року проаналізувати зауваження, висловлені на
засіданні виконавчого комітету, розробити заходи щодо їх усунення та
недопущення в майбутньому.
3.2 Забезпечити координацію належного виконання ліцензованими
організаціями проектних робіт ( якості, вчасності і т.д.) для населення.
3.3 Розробити заходи по реконструкції та капітальному ремонту
об’єктів газопостачання
в населених пунктах регіону, погодити їх з
керівництвом міськвиконкому та доводити до відома споживачів.
3.4 Подати пропозиції щодо відшкодування коштів, матеріалів та
обладнання, встановленого за рахунок громадян.
3.5 Забезпечити готовність та покращити роботу ремонтних бригад.
3.6 Забезпечити належне реагування диспетчерської, абонентської та
ремонтної служб на повідомлення, запити і скарги від населення та не
допускати неправомірних вимог з боку інспекторського складу.
3.7 Довести до відома ПАТ «Івано-Франківськгаз» питання, щодо
відсутності коштів в місцевому бюджеті на облаштування комерційних вузлів
обліку газу засобами дистанційної передачі даних в паливних приміщеннях,
які знаходяться на балансі бюджетних установ міста, які фінансуються з
місцевого бюджету. Звернутися в ПАТ «Івано-Франківськгаз щодо
необхідності відтермінування проведення вказаних робіт або розроблення
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відповідного графіку встановлення засобів дистанційної передачі даних до
кінця 2019 року.
3.8 Вжити невідкладних заходів щодо:
- відновлення асфальтного покриття по вул.Вітовського, яке було
пошкоджене внаслідок витоку газу та проведення аварійно-відновлювальних
робіт на даній вулиці;
- проведення ізоляції газового трубопроводу високого тиску, який
проходить через річку Кам’янка біля залізнодорожнього мосту;
- проведення ізоляції газового трубопроводу по вул.Чорновола в
м.Яремче;
- заглиблення ввідного газопроводу біля будинку № 42 по вул.Кам’янка;
- покращення стану та естетичного вигляду об’єктів газопостачання ГРП,
мережі газопостачання і т.д.
3.9 На наступному засіданні міськвиконкому в липні 2018 року
прозвітувати про хід виконання завдань та надалі щоквартально до 10 числа
наступного за кварталом місяця подавати в міськвиконком інформацію про хід
виконання даного рішення.
4.
ПАТ «Івано-Франківськгаз» (В.Шульга):
4.1 Вивчити та організувати роботу по питанню відведення земельних
ділянок для обслуговування об’єктів газопостачання, які розташовані на
території Яремчанської міської ради і знаходяться на балансі ПАТ «ІваноФранківськгаз»
4.2 До 01.01.2019 року виготовити та подати на затвердження проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування об’єктів
газопостачання (ГРП, мережі газопостачання і т.д ), адміністративної будівлі та
господарських споруд по вул. Грушевського в місті Яремче.
4.3 До 01.09.2018 року укласти тимчасові угоди ( до моменту державної
реєстрації договору оренди на землю) та сплачувати плату за використання
землі.
5.
Відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) спільно з
Надвірнянським відділенням ПАТ «Івано-Франківськгаз» ( І.Лундяк)
підготувати звернення до ТзОВ «Курортний комплекс «Яремче» щодо
передачі або капітального ремонту газорегуляторного пункту який перебуває
на балансі ТзОВ «Курортний комплекс «Яремче».
6.
Міському відділу управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (В.Федорчук) спільно з
Надвірнянським відділенням ПАТ «Івано-Франківськгаз» ( І.Лундяк)
здійснювати комісійні перевірки стану пожежної безпеки, вентиляційних та
димохідних каналів багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних
житлових будинків малозабезпечених споживачів, перестарілих та тих, що
ведуть антисоціальний спосіб життя.
7. Головам ОСББ спільно з Надвірнянським відділенням ПАТ «ІваноФранківськгаз» ( І.Лундяк) провести обстеження будинків житлового фонду
міста на предмет належного утримання та справності газового обладнання і
герметизації вводів-випусків інженерних комунікацій, фарбування фасадних
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газопроводів, чищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних
будинків з подальшим представленням відповідних актів готовності до початку
опалювального періоду.
8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук).
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак
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Інформація
про роботу Надвірнянського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» щодо
покращення газопостачання населених пунктів Яремчанської міської
ради
На сьогоднішній день газифікованими є 2 населені пункти Яремчанської
міської ради, а саме: м. Яремче та с. Микуличин (частково). Газопостачання
населених пунктів здійснюється з газорозподільної станції с. Стримба
підвідним газопроводом високого тиску Ду325мм довжиною 25 км до м.
Яремче. Всього здійснюється експлуатація 78,107 км газопроводів (60,401 км
по м. Яремче та 17,706 км по с.Микуличин). В тому числі поліетиленових
33,530 км (введених в експлуатацію після 2000 року та замінені з стальних,
стан яких був незадовільний) по м. Яремче 17,810 км, що складає 29,3% від
загальної протяжності газопроводів по місту, по с. Микуличин 15,720 км, що
складає 84,1% від загальної протяжності по селу. Протяжність дворових вводів
до газифікованих житлових будинків та громадських споруд складає 65,969 км
(60,373 км по м. Яремче та 5,596 км по с. Микуличин).
Для пониження тиску газу та підтримування його на заданому рівні
встановлено та експлуатується 11 ГРП та 26 ШРП та 386 будинкових
регуляторів тиску газу, з них 8 ГРП та 13 ШРП на балансі управління газового
господарства, 2 ГРП і 12 ШРП на обслуговуванні.
Газопостачання подається до 2833 газифікованих будинків та квартир.
Продовжується подальша газифікація та введення в експлуатацію будинків по
с. Микуличин.
Згідно розроблених графіків та закріплених за робітниками дільниць, по
Надвірняському районі, в тому числі і по населених пунктах Яремчанської
міської ради, під керівництвом старших майстрів та майстрів груп служби
експлуатації систем газопостачання, а також управління метрології
здійснюється обстеження, обслуговування, діагностика та ремонт зовнішніх та
внутрішньобудинкових систем газопостачання, установок катодного захисту,
зняття контрольних показників лічильників газу, зняття ПЛГ на повірку.
З постійним місцем роботи згідно графіку чергування в м. Яремче
організована робота аварійно-диспетчерської служби м. Яремче, в зону
обслуговування якої входить м. Яремче, с.Микуличин, смт. Делятин, с. Заріччя
та с. Лоєва, в наступному складі працівників:
- Майстер АДС – 1 чол;
- Диспетчер – 4 чол;
- Слюсар – 4 чол;
- Водій – 4 чол;
- Автомобіль аварійно-диспетчерської служби – 1 од.
Розроблений та погоджений проект будівництва підвідного газопроводу
до смт. Ворохта з забезпеченням можливості проведення газифікації сіл
Татарів, Яблуниця, Поляниця та селища Ворохта.
Для забезпечення якісних послуг по газопостачанню споживачів
природним газом:
протягом І півріччя 2018 року
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- проведено заміну лінії редукування ГРП №60 м. Яремче вул.
Грушевського зі збільшенням пропускної здатності регулюючого обладнання;
- проведено заміну лінії редукування ГРП №63 м. Яремче вул. Довбуша
зі збільшенням пропускної здатності регулюючого обладнання
протягом II півріччя 2018 року планується
- проведення робіт по заміні ШРП №51 м. Яремче, вул. Свободи
«Краєвид»;
- проведення робіт по заміні ШРП №55 м. Яремче, вул. Петраша;
- ліквідація витоку газу на газопроводі в/т (в місці проходження через
територію санаторію «Сніжинка») з відключенням газопостачання всіх
споживачів м. Яремче та с. Микуличин.
З метою забезпечення безперебійної та безаварійної роботи
газотранспортної системи району Надвірнянського відділення ПАТ «ІваноФранківськгаз» приділяє велику увагу безпечній експлуатації газопроводів та
газового обладнання внутрішньо будинкових систем газопостачання житлових
будинків та квартир.
Для забезпечення безпечної експлуатації газопроводів здійснюються
систематичні обстеження трас слюсарями групи експлуатації мереж служби
експлуатації систем газопостачання з веденням відповідної документації.
Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання
житлових будинків та квартир здійснюється у відповідності до розробленого
графіка. Слюсарями групи ВБСГ в процесі проведення ПТО виявляються та
ліквідовуються витоки газу, абонентам надається інструктаж з безпечного
користування газовими приладами і апаратами у відповідність Додатку 39
ПБГГ.
Службою АДС, окрім виконання аварійних заявок від споживачів,
проводяться перевірки герметичності різьбових з’єднань, встановлених на
стояках та фасадних газопроводах багатоквартирних житлових будинках м.
Яремче.
Всі працівники Надвірнянського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз»
в процесі роботи, у випадку виникнення аварійної ситуації діють згідно
ПЛАСу (Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій).
Об’єктом, який перебуває в аварійному стані, на території Яремчанської
міської ради є ГРП Ямна. Дане ГРП потребує реконструкції шляхом повної
заміни технологічного обладнання, виконання капітального ремонту
(перенесення) будівлі. Подальша руйнація може призвести до порушення в
роботі регулюючого обладнання, встановленого в будівлі і припинення його
роботи з перекриттям подачі газу з ГРП.
Оскільки вищевказаний газорегуляторний пункт не є державним майном
та перебуває на балансі ТзОВ «Курортний комплекс «Яремче», Надвірнянське
відділення не може включити його до «Плану розвитку газорозподільної
системи» для проведення капремонту будівлі і підтримування її в належному
стані.

Проблемні питання які на сьогоднішній день виникають під час роботи
Надвірнянського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз»:
- Забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних
комерційних вузлів обліку газу по бюджетних організаціях і установах;
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- Використання індивідуальних житлових будинків з переобладнанням їх
в готельні комплекси і відповідне збільшення споживання газу більше за
розрахункове з існуючої мережі газопроводів;
- Забезпечення виконання заходів з технічного розслідування аварії,
пов’язаної з використанням газу в побуті, що стався 30 грудня 2017 року в
житловому будинку 16Б по вул. Січ. Стрільців м. Івано-Франківськ, внаслідок
чого смертельно травмовано 7 осіб, а саме: виконання вимог Закону України
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» в
частині створення ОСББ або визначення управителів у багатоквартирних
будинках в яких не створено об’єднання співвласників та не прийнято рішення
про форму управління багатоквартирним будинком; проведення інвентаризації
на предмет встановлення балансової належності багатоквартирних будинків,
наявності об’єднання співвласників, управителів, управляючих компаній;
стану оголовків димовентиляційних каналів; за результатами інвентаризації
необхідно провести наради з об’єднаннями співвласників, управителями,
керівниками управляючих компаній та зобов’язати їх утримувати
димовентиляційні канали відповідно до вимог нормативних документів.
- Посилення через ЗМІ проведення пропаганди безпечного використання
газу в побуті, культури поведінки при користуванні газовими приладами і
безпечного його використанні, належного утримання димових і вентиляційних
каналів;
- Необхідність проведення власниками багатоквартирних житлових
будинків оглядів оголовків з подальшим проведенням необхідних робіт для
приведення їх в належний стан згідно вимог «Державних будівельних норм»;
- Невизначені балансоутримувачі багатоквартирних житлових будинків
(3 і більше квартир), які не знаходяться на балансі Міського комунального
підприємства і в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків;
- Забезпечення погодження з Надвірнянським відділенням ПАТ «ІваноФранківськгаз» виділених земельних ділянок під будівництво, проведення
реконструкції, добудов, перепланувань та проведення земляних робіт в
охоронних зонах газопроводів.
Протягом 2017 року та першого півріччя 2018 року до Яремчанського
міськвиконкому надійшло одне звернення, яке стосувалось руйнації приватної
огорожі на участку горби в с.Микуличин під час прокладання мереж
газопостачання.
Водночас депутатами міської ради та членами міськвиконкому
неодноразово піднімались наступні питання:
- відновлення асфальтного покриття по вул..Вітовського, яке було
пошкоджене внаслідок витоку газу та проведення аварійно-відновлювальних
робіт на даній вулиці;
- проведення ізоляції газового трубопроводу високого тиску , який
проходить через річку Кам»янка біля залізно дорожнього мосту;
- проведення ізоляції газового трубопроводу по вул..Чорновола в
м.Яремче;
- заглиблення ввідного газопроводу біля будинку № 42 по вул..Кам»янка

Начальник відділу містобудування,
архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
міськвиконкому

Юрій Сіщук

