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Газопостачання 

Загальна частина 

 Розділ «Газопостачання» є складовою частиною Генерального плану    

м. Шостка, Сумської області.  

 При виконанні розділу були використані матеріали: 

1. Генплан м. Шостка. 

2. Економічного завдання на виконання розділу «Газопостачання». 

3. Нормативні документи: 

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень»; 

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». 

В даній роботі представлене газопостачання міста в розвитку з 

урахуванням існуючих меж поселення. 
 

Сучасний стан системи газопостачання міста 

 Природний газ місто Шостка споживає з 1960 року. 

 Газопостачання міста Шостка здійснюється від магістральних 

газопроводів "Дашава – Київ"  до ГРС-1 та  "Тула – Шостка – Київ" до ГРС-2.  

 Система газопостачання 2-о ступенева, складається з газопроводів 

високого та низького тисків. 

 Газоспоживачем міста являється населення  в приватних та 

багатоквартирних будинках, промислові та комунально-побутові 

підприємства – для опалення та гарячого водопостачання. 

На території міста встановлено: ГРП – 24 шт., ШРП – 14 шт. 

Реалізація природного газу за 2016 рік становила близько 128506 тис. 

м3, в т.ч.: 

–    населення в багатоквартирних будинках – 9674,0 тис. м3 

– населення в садибних (приватних) житлових будинках (для 

приготування їжі, опалення та гарячого водопостачання) – 14141 тис.м3 

–    комунально-побутові підприємства – 1670 тис.м3 

–    промислові підприємства – 61656 тис.м3 

–    опалювальні котельні – 41365 тис.м3. 

Протяжність вуличних газових мереж становить (км): 

– високого тиску – 50,2 км; 

– низького тиску – 39,9 км. 

Кількість газифікованих: 

– квартир в багатоквартирних будинках   – 27077 шт. 

– будинків садибної забудови   – 5005 шт. 

Кількість встановлених лічильників: 

– в квартирах       – 9760 один. 

– в будинках садибної забудови   – 4886 один. 

Газифіковано 6 шт. промислових підприємств, на території яких 

встановлено 6 шт. ГРП. 

Газопроводи експлуатуються з 1960 року, їх технічний стан 

задовільний, придатний до подальшої експлуатації. 
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Напрямок розвитку системи газопостачання м. Шостка 

Концепцією Генерального плану міста намічені напрямки його 

перспективного розвитку. 

Проектом рекомендується перерахунок розрахунково-гідравлічної 

схеми газопостачання м. Шостка та перевірку на пропускну спроможність 

існуючого газопроводу високого тиску з урахуванням додаткового 

навантаження.  

Для подальшого поліпшення житлових умов населення житлове 

будівництво планується за рахунок використання вільних ділянок міської 

території, збільшення обсягів будівництва багатоквартирної забудови, 

розширення садибної забудови. 

Садибна,  багатоквартирна житлова забудова використовуватиме 

автономне теплопостачання від побутових газових теплогенераторів. 

Витрати газу передбачаються на: 

- приготування їжі в багатоквартирних будинках  з використанням 

газових плит; 

- приготування їжі та гарячого водопостачання в садибній забудові; 

- опалення та гаряче водопостачання житлового фонду 

багатоквартирної забудови; 

- опалення садибної забудови; 

-  опалення, вентиляція та гаряче водопостачання закладів 

комунально-побутового призначення, підприємств торгівлі тощо. 

За цими вихідними даними визначаємо розрахункові витрати 

природного газу згідно рекомендацій ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». 

Питомі норми газоспоживання на господарсько-побутові та комунальні 

потреби приймаємо по табл. 2, 4  ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». 

В лікувально-оздоровчих, дитячих дошкільних закладах, школах, 

підприємствах громадського харчування, в житлових будинках поверховістю 

більше 10 поверхів всі термічні процеси, пов'язані з приготуванням їжі, 

приймаються на базі використання електроенергії. 

Витрати газу на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання 

розраховані по ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням 

енергозберігаючих показників питомих потужностей на тепловикористання 

на 1 м2 м житлової площі (згідно ДБН В. 2.5-20-2001 п.3.11 «Газопостачання»). 

Всі дані розрахунків зведені в таблицю ГП-1. 

Для більшої надійності роботи системи газопостачання міста та 

гарантованої подачі газу всім споживачам з урахуванням повного освоєння 

території міста передбачається: 

- прокладання нових ділянок газопроводу до запроектованих 

житлових забудов та комунально-побутових підприємств; 

- встановлення шафових газорегуляторних пунктів в нових кварталах 

житлової забудови. 

В основу подальшого розвитку та надійної експлуатації системи 

газопостачання міста покладено: 

- поступовий перехід на одноступеневу схему подачі газу із 

застосуванням поліетиленових труб і комбінованих будинкових  

регуляторів тиску (КБРТ);  
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- впровадження автономних джерел теплопостачання, враховуючи 

великий відсоток садибної та багатоквартирної забудови; 

- 100 % встановлення газових лічильників в квартирах та будинках; 

- спорудження нових розподільчих газопроводів; 

- раціональне використання існуючих газових мереж і мереж, які 

будуються чи потребують реконструкції. 

Всі пропозиції, щодо подальшого розвитку газових мереж міста 

потребують детальних розрахунків, техніко-економічного обґрунтування, 

виконання гідравлічної схеми газопостачання міста спеціалізованим 

інститутом на наступних стадіях проектування.         
  

Політика енергозбереження 
 

 Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності поселення. 

Система газопостачання є однією із складових частин системи 

енергозбереження. Від її надійної та гарантованої роботи залежить 

ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

● надійна та безпечна робота системи газопостачання міста – подача 

природного газу на газові пальники у кількості та під тиском, які 

забезпечують максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 

● прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших 

порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути 

матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

● введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком 

споживаного газу на кожному об'єкті; 

● впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат тепла в житлових, громадських, 

адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

● впровадження високоекономічного газового обладнання з високим 

коефіцієнтом корисної дії. 

 

 


