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Голові Комісії 

Членам Комісії 

 

Обґрунтування 

щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про затвердження Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки 

Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

Відповідно до положень Законів України «Про ринок природного газу» та 
Кодексу газосховищ, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 30.09.2015 № 2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06.11.2015, АТ «УКРТРАНСГАЗ» листами від 24.01.2022 № 1001ВИХ-22-530 та 
від 17.06.2022 №1001ВИХ-22-1919 було надано до НКРЕКП документи та 
матеріали щодо Плану розвитку газосховищ на 2022 ‒ 2031 роки. 

Згідно з положеннями глави 4 Розділу V Кодексу Газосховищ розвиток 
газосховищ провадиться з урахуванням поточних та майбутніх потреб України в 
природному газі, для надійного і безаварійного забезпечення споживачів 
природним газом, створення резервів (запасів) природного газу на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій, а також попиту на послуги зберігання 
(закачування, відбору). 

Під час розроблення плану розвитку газосховищ на наступні 10 років 
оператор газосховищ зобов’язаний враховувати можливі зміни обсягів зберігання 
природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), 
а також плани розвитку газосховищ сусідніх держав. 

Десятирічний план розвитку газосховища складається з: 
інвестиційної програми на перший планований рік десятирічного плану 

розвитку із зазначенням заходів за рахунок підтверджених інвестицій; 
плану заходів на другий-третій плановані роки десятирічного плану розвитку 

за рахунок підтверджених та нових інвестицій; 
плану заходів на четвертий-десятий плановані роки десятирічного плану 

розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для їх виконання. 
На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженого постановою 
НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, АТ «УКРТРАНСГАЗ» було опубліковано на 
своєму офіційному сайті проєкт Плану розвитку газосховищ на 2022 ‒ 2031 роки 
Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», відбулось відкрите обговорення 
зазначеного проєкту та оприлюднено його результати. 

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері було 
проаналізовано документи та матеріали, надані АТ «УКРТРАНСГАЗ», та 
проведено робочі зустрічі з представниками ліцензіата. 

Плановані джерела фінансування десятирічного Плану розвитку газосховищ 
на 2022 ‒ 2031 роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» складають 
14 370 268 тис. грн без урахування ПДВ, в тому числі за заходами Інвестиційної 
програми на 2022 рік - 500 098 тис. грн без урахування ПДВ. 



 2

Фінансування заходів Плану розвитку газосховищ на 2022 ‒ 2031 роки 
передбачається за рахунок наступних джерел фінансування: 

 

500 098

165 186

179 605

155 307

2023 - 2024 роки 5 157 261

2025 - 2031 роки 8 712 909

14 370 268

Розділи 

Плану розвитку газосховищ на  

2022 – 2031 роки Оператора 

газосховищ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРТРАНСГАЗ» 

Плановані джерела, 

тис. грн без ПДВ                                          

Усього

Усього

Усього

Усього, у т. ч.:

амортизаційні відрахування

прибуток на виробничі інвестиції 
2022 рік

на виконання підпункту 2 пункту 2 постанови 

НКРЕКП  від 19.05.2021 № 815

 
 
Основними напрямками Плану розвитку газосховищ  на перший рік 

(інвестиційної програми на 2022 рік) десятирічного плану розвитку є 
фінансування на: 

- експлуатацію газосховищ 268 486 тис. грн без ПДВ; 
- модернізацію та закупівлю  транспортних засобів, спеціальних машин та 

механізмів 92 946 тис. грн без ПДВ; 
- придбання приладів діагностики і обстеження та інших приладів 61 447 

тис. грн без ПДВ; 
- впровадження та розвиток інформаційних технологій 51 623 тис. грн без 

ПДВ; 
- будівлі виробничого та адміністративного призначення 25 596 тис. грн 

без ПДВ; 
За результатом реалізації Плану розвитку газосховищ на 2022 ‒ 2031 роки 

Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на перший рік, зокрема 
Інвестиційної програми на 2022 рік, повинно бути забезпечено виконання 
покладених на Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» виробничих завдань 
щодо забезпечення надійної та безаварійної роботи газосховищ. 

Запропонований Оператором газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» План 
розвитку газосховищ на 2022 ‒ 2031 роки відповідає вимогам законодавства. 

НКРЕКП було винесено на відкрите обговорення проєкт постанови НКРЕКП 
«Про затвердження Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки Оператора 
газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Проєкт постанови). 

Зазначений Проєкт постанови було оприлюднено на офіційному вебсайті 
НКРЕКП з метою одержання зауважень та пропозицій згідно з Порядком №866. 
Про місце та час проведення відкритого обговорення зазначеного Проєкту 
постанови було проінформовано усіх зацікавлених осіб. 
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21.06.2022 відбулося відкрите обговорення Проєкту постанови. 
За результатами проведення такого обговорення було складено відповідний 
протокол, який оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

Також, Департамент пропонує заборонити виконання заходів 
інвестиційної програми на 2022 рік Плану розвитку газосховищ на 2022 ‒ 
2031 роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», які плануються до 
виконання на території територіальних громад, що розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні).  

З огляду на зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 
НКРЕКП «Про затвердження Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 
роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ». 

 
 

 

 

Директор Департаменту 
із регулювання відносин  
у нафтогазовій сфері                                                    Т. Рябуха 



ПРОЄКТ 

  

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________             К и ї в                № _______________ 

 
 

Про затвердження Плану розвитку  
газосховищ на 2022 – 2031 роки 
Оператора газосховищ  
АТ «УКРТРАНСГАЗ»  
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 
ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Затвердити План розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки Оператора 

газосховищ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» та джерела 

його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.  
 

2. Заборонити виконання заходів інвестиційної програми на 2022 рік 
Плану розвитку газосховищ на 2022 ‒ 2031 роки Оператора газосховищ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ», які плануються до 
виконання на території територіальних громад, що розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні). 

 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 



 Додаток

__________№_________

500 098

165 186

179 605

155 307

2023 - 2024 роки 5 157 261

2025 - 2031 роки 8 712 909

14 370 268

Т. Рябуха

Усього, у т. ч.:

амортизаційні відрахування

прибуток на виробничі інвестиції 
2022 рік

на виконання підпункту 2 пункту 2 постанови 
НКРЕКП  від 19.05.2021 № 815

Усього

Усього

Усього

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

 до постанови НКРЕКП   

Джерела фінансування Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки
Оператора газосховищ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»

Розділи 
Плану розвитку газосховищ на  

2022 – 2031 роки Оператора 
газосховищ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРТРАНСГАЗ» 

Плановані джерела, 
тис. грн без ПДВ                                          



Найменування розділу

Обсяги запланованих 
робіт на 2022 плану 

розвитку, тис. грн (без 
ПДВ)

Обсяги запланованих 
робіт  на 2023 ‒ 2024 

роки плану розвитку, 
тис. грн (без ПДВ)

Обсяги запланованих 
робіт  на 2025-2031 

роки плану розвитку,
 тис. грн (без ПДВ)

УСЬОГО
2022-2031

план розвитку,
 тис. грн (без ПДВ)

Примітки

1 2 3 4 5 6

I. Підземні сховища газу 0 2 484 261 2 452 216 4 936 477

ІІ. Інше (експлуатація газосховищ) 268 486 2 438 276 5 483 883 8 190 645

IIІ.  Модернізація та закупівля  транспортних засобів, 
спеціальних машин та механізмів

92 946 89 622 337 837 520 405

IV.  Придбання приладів діагностики і обстеження та інших 
приладів

61 447 96 020 239 970 397 437

V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій 51 623 22 290 166 200 240 113

VI. Будівлі виробничого та адміністративного призначення 25 596 26 792 32 803 85 191

VII. Інше 0 0 0 0

УСЬОГО 500 098 5 157 261 8 712 909 14 370 268

у тому числі за джерелами фінансування:

амортизаційні відрахування 165 186
прибуток на виробничі інвестиції 179 605

кошти на виконання постанови НКРЕКП від 19.05.2021 №815 155 307

Зведена інформація щодо заходів плану розвитку газосховищ на 2022 - 2031 роки

Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз"


