
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Голові НКРЕКП 

        Членам НКРЕКП 
 

Обгрунтування 

щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП 
«Про затвердження змін до Плану розвитку газорозподільної системи 

на  2022   ̶ 2031  роки  газорозподільного підприємства  
АТ «ЛЬВІВГАЗ»  

 

Згідно із пунктом 8 глави 4 розділу IV Кодексу газорозподільних систем, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі Кодекс ГРМ), 
у  зв’язку з виробничою необхідністю та  для забезпечення безаварійної експлуатації 
та безперебійного газопостачання АТ «Львівгаз» листом від 17 серпня 2022 року 
№ 790-Сл-14260-0822 звернулось до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до 
Плану розвитку газорозподільної системи на 2022   ̶  2031  роки, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2797, без зміни його загальної суми  
та джерел фінансування (інформація додається). 

Змінами до Інвестиційної програми на 2022 рік АТ «ЛЬВІВГАЗ» передбачено 
включення додаткових заходів, а саме:  

 22 од. газорозподільних газопроводів загальною протяжністю 51,7 км; 
 придбання 2 од. спецтехніки  (екскаватор-навантажувач Hidromek HMK 102B 

або аналог); 
 придбання 135 од. приладів (газоаналізаторів ) для бригад АДС та груп КПО; 
 закупівля 86 од. комплектів обладнання ІТ. 

Додаткові заходи включаються за рахунок виключення заходів з інвестиційної 
програми на 2022  рік, зокрема: 

 7  од. спецтехніки (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SiteMaster з 
додатковим ковшом 300мм або аналог); 

 46 од. спецавтотранспорту  (автомобілі для бригад АДС). 

 Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій 
сфері пропонує:  

- схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до Плану 
розвитку газорозподільної системи на 2022   ̶ 2031 роки  газорозподільного 
підприємства АТ «ЛЬВІВГАЗ»; 

- оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до Плану 
розвитку газорозподільної системи на 2022   ̶ 2031 роки газорозподільного 
підприємства АТ «ЛЬВІВГАЗ» разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність 
їх прийняття, на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua, з метою 
отримання пропозицій та зауважень. 

 

Директор Департаменту із  
регулювання відносин у  
нафтогазовій сфері                    Т. Рябуха 

 

Концур, 62-91 



 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 (НКРЕКП)  

 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                    К и ї в                                     № _______________ 

 

Про затвердження змін до Плану 
розвитку газорозподільної 
системи на 2022 − 2031 роки 
газорозподільного підприємства 
АТ «ЛЬВІВГАЗ»  

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 
ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року 
за  № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
Затвердити зміни до Плану розвитку газорозподільної системи 

на  2022 − 2031 роки газорозподільного підприємства АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
«ЛЬВІВГАЗ», затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від  22  грудня 2021  року №  2797 (надані листом АТ «ЛЬВІВГАЗ» 
від 17 серпня 2022 року  № 790-Сл-14260-0822), без  зміни його загальної 
суми та джерел фінансування. 

 
 
Голова НКРЕКП                                    К. Ущаповський 
 
 



Продовження додатка 13

№ з/п 
 (розділ та 

пункт)
Найменування  заходу Од. виміру

Кількість, 
од.

Вартість заходу, 
тис. грн

(без ПДВ)

Джерело 
фінансування

Причина внесення змін

1 2 3 4 5 6 7

Р.І Розподільні газопроводи, 22 од. км 51,700 43926,71
Виробничі 
інвестиції

Аварійні газопроводи

Р.VIIІ п.2.1
Екскаватор-навантажувач Hidromek 
HMK 102B або аналог

шт 2 4670,16
Виробничі 
інвестиції

Значне збільшення земляних робіт 
спричинене щорічним зростанням 

об'ємів з реконструкції  газових мереж, 
а також робіт з  ліквідації та 

локалізації витоків газу

Р.Х п.1
Газоаналізатор VIBRAGAS HMG2 
(комплект) або аналог

шт 135 2463,09
Виробничі 
інвестиції

Забезпечення бригад АДС і груп КПО

Р.ХІ п.1.1

Персональний комп’ютер 
покращений DELL OptiPlex 3090 
Micro - Intel Core i5-
10500T/16GB/512GB SSD/Kb+m/Win10 
Pro/3yW або аналог +Монiтор TFT LG 
24EA430V-B або аналог + Джерело 
безперебійного живлення FSP ISP-600 
або аналог

комплект 86 2245,46
Виробничі 
інвестиції

Незадовільний стан існуючої 
комп'ютерної техніки

УСЬОГО 53305,42

у тому числі (розшифрувати за джерелами фінансування) 53305,42
Виробничі 
інвестиції

Р.VIII п.2.1
Екскаватор-навантажувач JCB 3CX 
SiteMaster з додатковим ковшом 
300мм або аналог

шт 7 14213,64
Виробничі 
інвестиції

Першочергове проведення робіт по 
реконструкції аварійних газових 

мереж, придбання газоаналізаторів,  
поновлення ІТ техніки

Р.VIII п.2.2
Автомобіль Crafter 35 Kasten L3H3 з 
внутрішнім переобладнанням для 
АДС або аналог

шт 10 8532,20
Виробничі 
інвестиції

Першочергове проведення робіт по 
реконструкції аварійних газових 

мереж, придбання газоаналізаторів,  
поновлення ІТ техніки

Р.VIII п.2.3
Автомобіль Caddy Kombi Maxi 2.0 TDI 
102k.c. 6MT  для АДС або аналог

шт 13 8426,86
Виробничі 
інвестиції

Першочергове проведення робіт по 
реконструкції аварійних газових 

мереж, придбання газоаналізаторів,  
поновлення ІТ техніки

Р.VIII п.2.5
Аварійно-відновлювальний 
автомобіль на базі шасі Isuzu NPS 75 
(lдубль кабіна) для АДС або аналог

шт 7 12219,72
Виробничі 
інвестиції

Першочергове проведення робіт по 
реконструкції аварійних газових 

мереж, придбання газоаналізаторів,  
поновлення ІТ техніки

Р.VIII п.2.7
Автомобіль Caddy Cargo 2.0 TDI 
102k.c. 6MT  для АДС або аналог

шт 14 7896,42
Виробничі 
інвестиції

Першочергове проведення робіт по 
реконструкції аварійних газових 

мереж, придбання газоаналізаторів,  
поновлення ІТ техніки

Р.VIII п.2.8
Придбання повнопривідного авто 4х4 
для  АДС або аналог

шт 2 2016,58
Виробничі 
інвестиції

Першочергове проведення робіт по 
реконструкції аварійних газових 

мереж, придбання газоаналізаторів,  
поновлення ІТ техніки

УСЬОГО 53305,42

у тому числі (розшифрувати за джерелами фінансування) 53305,42
Виробничі 
інвестиції

Директор технічний ____________
(підпис)

М.П.
Головний інженер ____________

(підпис)

2. Перелік заходів, виключених з інвестиційної програми на 2022 рік

ІІІ. Зміни до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи 
 газорозподільного підприємства АТ "Львівгаз"

на  2022   ̶  2031 роки
 (перелік заходів)

1. Перелік заходів, включених до інвестиційної програми на 2022 рік


