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Життєзабезпечення населення і економіка країни в цілому зале-
жать від надійного функціонування систем газопостачання. Надзви-
чайно суворі зими останніх років і тарифи на газ змусили громадян 
використовувати далеко не безпечні способи обігріву приміщень. Слід 
зазначити, що максимальний обсяг витоків можливий тільки після 
тривалої та недбалої експлуатації (понад 10 років) внаслідок появи 
мікропошкоджень в трубах, обладнанні та зношеності сальників запір-
ної арматури. Протягом довготривалої експлуатації газові мережі руй-
нуються і виходять з ладу. Через швидке зростання нещасних випадків 
і травматизму при використанні газу в побуті можна зробити висновок, 
що стан внутрішніх будинкових систем газопостачання (ВБСГ) в 
Україні близький до критичного. 

 Витоки газу з газопроводів розподіляються таким чином: ВБСГ – 
66 %; газопроводи-вводи – 30 %; розподільні газопроводи – 1,5 %; інші 
– 2,5 %. Аналіз кількості витоків газу в системі газопостачання та на 
ВБСГ детально представлений на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка витоків та прогноз до 2018року на ВБСГ 

 
Які ризики і загрози від такої динаміки зростання витоків? Відпо-

відь проста: будь-який витік з цих може бути перекваліфікований в 
велику техногенну аварію з не передбачуваними наслідками, якщо 
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аварійна служба і газові експлуатаційні служби вчасно не локалізують 
витік і якісно не виконають ремонт або заміну пошкодженої ділянки 
газопроводу.  

Видно, що основну масу витоків на ВБСГ складають витоки на 
різьбових з'єднаннях, газових приладах та вимикаючих пристроях. 
Слід зазначити, що за останні роки частка витоків на внутрішньому 
газопроводі в під'їзді помітно зросла в порівнянні з витоками на внут-
рішньому газопроводі квартири і витоками в газових приладах. Для 
повного аналізу стану внутрішньо-будинкової системи у м. Харкові, 
ми можемо порівняти зростання кількості витоків на ВБСГ.  

Якщо зробити математичний прогноз зростання числа витоків за 
наявними показниками, то видно, що в найближчі п'ять років, при не-
змінних факторах і не дивлячись на те, що кількість заявок та витоків 
зменшилась в 2013 році у порівнянні з 2012 роком, намічається зрос-
тання витоків газу в системі газопостачання до кінця 2018 року при-
близно до 26 тисяч штук (рис. 1). Прогноз зростання числа витоків 
газу на ВБСГ в найближчі п'ять років перевищить 17 тис. штук. 

Стан внутрішньо-будинкових газопроводів (побудовані 50 - 75 
років тому) погіршується, заміна відпрацьованих встановлений термін 
служби газових приладів з низьким ККД і капітальний ремонт ВБСГ 
має стати пріоритетним і одним з основних напрямків розвитку керу-
ючих компаній ЖКГ та регіональних органів влади.  

Підвищити безпеку об'єктів ВБСГ можна шляхом розробки нових 
технічних та аналітичних способів оцінки небезпеки та їх вдоскона-
лення. Ситуацію суттєво можемо поміняти, якщо впровадити комплек-
сні підходи до керування надійністю ВБСГ, розробити й забезпечити 
фінансуванням програму з капітального ремонту ВБСГ та поетапним 
впровадженням енергозберігаючих технологій й сучасних приладів 
обліку газу. Терміново замінити зношене устаткування на сучасні при-
лади з автоматикою безпеки, кульові газові крани, будинкові регуля-
тори тиску газу та електромагнітні клапани з датчиками по витокам 
природного газу і наявності чадного газу.  

 
МОНІТОРИНГ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ПРИ 
ДОСЯГНЕННІ НОРМАТИВНОГО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ 
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Розподільні системи газопостачання – це споруди тривалого ко-
ристування, які піддаються старінню, тому зі збільшенням терміну 
експлуатації відмови системи зростають. Інтенсивний знос газопрово-


