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Обґрунтування 

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про врегулювання питань, повʼязаних із планами розвитку 

газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ   
у період дії воєнного стану в Україні» 

 
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022, який продовжений Указами Президента України від 14 березня 
2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 
року № 341/2022, а також з метою налагоджування 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) в частині підготовки 
проєктів планів розвитку та проєктів змін до затверджених планів розвитку на 
період воєнного стану Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій 
сфері підготовлено проєкт постанови НКРЕКП «Про врегулювання питань, 
повʼязаних із планами розвитку газорозподільних систем, газотранспортної 
системи та газосховищ  у період дії воєнного стану в Україні» (далі – проєкт 
Постанови).   

 
Відповідно до зазначеного проєкту Постанови пропонується:   
1. На період дії воєнного стану в Україні Операторам ГРМ, Оператору ГТС 

та Оператору газосховищ не включати до планів розвитку газорозподільних 
систем, газотранспортної системи та газосховищ заходи, які плануються до 
виконання на території територіальних громад, що розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні).  

2. З урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року 
№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 
віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 
критичної інфраструктури» відкриті обговорення планів розвитку 
газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ, а також 
проєктів рішень НКРЕКП з питань затвердження відповідних планів 
розвитку/змін до них не проводити. 

 
З огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій 

сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання питань, 
повʼязаних із планами розвитку газорозподільних систем, газотранспортної 
системи та газосховищ  у період дії воєнного стану в Україні». 

 
 

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 врегулювання питань, повʼязаних із 
планами розвитку газорозподільних систем, 
газотранспортної системи та 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», «Про правовий режим воєнного стану» та у зв’язку з 
введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 
введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 
продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року 
№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року 
№ 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1.  На період дії воєнного стану в Україні Операторам ГРМ, 
Оператору ГТС та Оператору газосховищ не включати до планів розвитку 
газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ заходи, які 
плануються до виконання на території територіальних громад, що розташовані 
в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні).  

 

2.  З урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року 
№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 
віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 
критичної інфраструктури» відкриті обговорення планів розвитку 
газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ, а також 
проєктів рішень НКРЕКП з питань затвердження відповідних планів 
розвитку/змін до них не проводити. 

 

3.  Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до дня 
припинення або скасування дії воєнного стану. 

 
Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський   


