ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Вих. № 26-Т від 21.02.2018 р.

ТЕНДЕРНОМУ КОМІТЕТУ
Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Щодо підтвердження якості природного газу
/Щодо підтвердження якості природного газу
ТОВ "АВАНТ ТРЕЙДІНГ"/
Інформація, стосовно якості природного газу розміщена на сайтіПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
за посиланням (http://utg.ua/utg/business-info/yakst-gazu.html),
з відповідними паспортами фізико-хімічних показників якості природного газу.
Оскільки, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» являється суб'єктом природньої
монополії, та являється оператором ГТС (газо-транспортної системи), якість газу,
що постачається Споживачам України не може не відповідати чинному стандарту
«ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунальнобытового назначения», за наступних умов:
«ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснює транспортування природного газу для
споживачів України від різних постачальників - газу українського походження, що
поступає до магістральних газопроводів «УКРТРАНСГАЗ» від газовидобувних компаній
– ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ«Укрнафта», приватних видобувних компаній.
При прийманні природного газу до магістральних газопроводів ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» в обов’язковому порядку здійснюється перевірка його якості. При
цьому ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснює лише транспортування природного газу, що
поставляється до магістральних газопроводів, та не має технічної можливості
погіршувати або змінювати його якість.
Контроль якості природного газу (у тому числі визначення його компонентного
складу та теплоти згоряння), який передається до газорозподільних мереж ПАТ з
газопостачання,
проводиться
65
хіміко-аналітичними
лабораторіями
ПАТ„УКРТРАНСГАЗ”. Всі вони атестовані з урахуванням вимог нормативно-технічної
документації, наказів та розпоряджень Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”.
Крім того, для визначення компонентного складу на здебільшого прикордонних
та внутрішніх ГВС (ПВВГ) та ГРС І категорії та використовується 46 автоматичних
потокових хроматографа, що дозволяє визначати ФХП газу в режимі реального часу.
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Щоденно по системі магістральних газопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
здійснюються сотні аналізів фізико-хімічних показників газу. Достовірність всіх видів
аналізів фізико-хімічних показників газу щорічно підтверджується територіальними
органами Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку під час
проведення повірок, планових та позапланових перевірок.
Наголошуємо, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» передає до газорозподільних мереж
природний газ належної якості, який відповідає чинному стандарту «ГОСТ 5542-87.
Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».
При цьому середньозважена нижча теплота згоряння природного газу, що
подається Споживачам України, становить більше 8200 ккал/м3 (при нормі стандарту
7600 ккал/м3).»
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