
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП 

«Про виконання інвестиційних програм Операторів ГРМ,  

Оператора ГТС та Оператора газосховищ  

у період дії воєнного стану в Україні» 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний 

стан.  

З метою налагодження діяльності суб’єктів господарювання, що провадять 

ліцензовану діяльність у сферах розподілу, транспортування та зберігання 

(закачування та відбору) природного газу (далі – оператори ГРМ, Оператор ГТС 

та Оператор газосховищ) на період воєнного стану  Департаментом із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері підготовлено проєкт постанови 

НКРЕКП «Про виконання інвестиційних програм Операторів ГРМ, Оператора 

ГТС та Оператора газосховищ  у період дії воєнного стану в Україні» (далі – 

проєкт Постанови).   

 

Відповідно до зазначеного проєкту Постанови пропонується:   

1.  Зупинити на період воєнного стану в Україні дію::  

1)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2826 «Про джерела фінансування 

Плану розвитку газотранспортної системи на 2022 – 2031 роки Оператора 

газотранспортної системи ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ»; 

2)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2829 «Про джерела фінансування 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного 

підприємства АТ «Криворіжгаз»; 

3)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2830 «Про джерела фінансування 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного 

підприємства АТ «Харківгаз»; 

4)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2831 «Про джерела фінансування 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного 

підприємства АТ «Харківміськгаз»; 

5)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2837 «Про джерела фінансування 

Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки Оператора газосховищ АТ 

«УКРТРАНСГАЗ»; 

6)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2838 «Про джерела фінансування 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного 

підприємства АТ «Запоріжгаз». 

 

2. Дозволити на період воєнного стану в Україні Операторам ГРМ, 

Оператору ГТС та Оператору газосховищ використання коштів , визначених як 

плановані тарифні джерела фінансування відповідних інвестиційних програм, на 
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ліквідацію наслідків аварійних ситуацій, викликаних веденням воєнних дій на 

території здійснення ліцензованої діяльності, а також на першочергові заходи, що 

безпосередньо спрямовані на забезпечення надійної та безпечної експлуатації та 

підтримання у належному стані об’єктів газорозподільної 

системи/газотранспортної системи/газосховищ, що знаходяться в їх власності або 

користуванні, у тому числі на правах господарського відання, користування чи 

експлуатації. 

 

З огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій 

сфері  пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про виконання інвестиційних 

програм Операторів ГРМ, Оператора ГТС та Оператора газосховищ у період дії 

воєнного стану в Україні».     

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин  

у нафтогазовій сфері           Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

  

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО        ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                          К и ї в                              № _______________ 

 

Про виконання інвестиційних  

програм Операторів ГРМ,  

Оператора ГТС та Оператора  

газосховищ у період  дії   

воєнного стану в Україні 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1.  Зупинити на період воєнного стану в Україні дію: 

1)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2826 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газотранспортної системи на 2022 – 2031 роки 

Оператора газотранспортної системи ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»; 

2)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2829 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки 

газорозподільного підприємства АТ «Криворіжгаз»; 

3)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2830 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки 

газорозподільного підприємства АТ «Харківгаз»; 

4)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2831 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки 

газорозподільного підприємства АТ «Харківміськгаз»; 

5)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2837 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки Оператора 

газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ»; 
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6)  постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2838 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки 

газорозподільного підприємства АТ «Запоріжгаз». 

 

2. Дозволити на період воєнного стану в Україні Операторам ГРМ, 

Оператору ГТС та Оператору газосховищ використання коштів, визначених як 

плановані тарифні джерела фінансування відповідних інвестиційних програм,  

на ліквідацію наслідків аварійних ситуацій, викликаних веденням воєнних дій 

на території здійснення ліцензованої діяльності, а також на першочергові 

заходи, що безпосередньо спрямовані на забезпечення надійної та безпечної 

експлуатації та підтримання у належному стані об’єктів газорозподільної 

системи/газотранспортної системи/газосховищ, що знаходяться в їх власності 

або користуванні, у тому числі на правах господарського відання, користування 

чи експлуатації. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський  
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