
ВАТ «Кіровоградгаз»

Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,

що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,

за період Жовтень 2022 р.

Параметр якості природного газу
Одиниця 

вимірювання

Фактичне 

значення*

МДж/ куб.м 36,92 - 39,16 не менше 36,20

кВт год/ куб.м 10,26 - 10,88 не менше 10,06

МДж/ куб.м 33,31- 35,38 не менше 32,66

кВт год/ куб.м 9,25 - 9,83 не менше 09,07

МДж/ куб.м 47,45- 50,36 не менше 41,21

кВт год/ куб.м 13,18 - 13,99 не менше 11,44

г/куб.м 0 не більше 0,006

г/куб.м 0 не більше 0,02

% 0,0014 - 0,013 не більше 0,2

г/куб.м 0 відсутній

•

•

•

•

•

Вміст механічних домішок

Вміст концентрації меркаптанової сірки

Вміст кисню (O2), мол. %

Нормативне значення

Теплота згоряння вища

Теплота згоряння нижча

Число Воббе вище

Вміст концентрації сірководню

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ «Кіровоградгаз» повідомляє, що за

результатами перевірки у періоді липня 2022 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з

розподільних трубопроводів ВАТ «Кіровоградгаз», відповідають вимогам пункту 13 глави 1 розділу III Кодексу

газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2493 зі змінами від 02.08.2022 

Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ "Оператор ГТС

України"  (свідоцтво про атестацію №РЯ 0065/20 від 14.12.2020 р. чинне до 14.12.2025);

Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (Криворізького ПМ)

ТОВ "Оператор ГТС України"(свідоцтво про атестацію № 01/-0035/2020 від 15.04.2020 р.

чинне до 15.04.2023 р.);
Золотоніське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Гайсинський ПМ)

ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію № РЯ 0063/20 від 09.12.2020 р.

чинне  до 09.12.2025 р.);

Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» АТ "Укргазвидобування" (свідоцтво про

відповідальність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2002 №01-0093/2020 чинне до

31.05.2023р.).

* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними

лабораторіями:
Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олександрівський ПМ)

ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0067/20 від 18.12.2020 р. чинне до

18.12.2025 );


