
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 «ЗАКАРПАТГАЗ»  

 

Згідно із пунктом 8 глави 4 розділу IV Кодексу газорозподільних систем, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, та з метою забезпечення 
безпеки, надійності, регулярності та якості розподілу (газопостачання) природного 
газу АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» листом від 21 вересня 2022 року № 880-Сл-7476-0922 
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 № 2788, без зміни його загальної суми  та джерел 
фінансування (інформація додається). 

Змінами до інвестиційної програми на 2022 рік АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 
передбачено включення додаткових заходів на загальну суму 1 378,9 тис. грн 
без ПДВ, а саме:  

 Реконструкція розподільного газопроводу високого тиску довжиною 1,07 км; 
 Реконструкція розподільного газопроводу низького тиску довжиною 0,33 км; 
 Реконструкція ГРП – встановлення ШРП, 1 од. 

Додаткові заходи включаються за рахунок виключення заходів з інвестиційної 
програми на 2022  рік на  аналогічну суму: 

 Реконструкція розподільного газопроводу середнього тиску довжиною 
0,92 км; 

 Заміна 256 од. будинкових регуляторів тиску. 

 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 «ЗАКАРПАТГАЗ»; 

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

 
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 
«ЗАКАРПАТГАЗ», затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від  22  грудня 2021  року №  2788 (надані листом АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 
від 21 вересня 2022 року  № 880-Сл-7476-0922), без  зміни його загальної 
суми та джерел фінансування. 

 
 
Голова НКРЕКП                                    К. Ущаповський 
 
 



№ 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

I.I.3.4.20
Реконструкція розподільного 
газопроводу високого тиску

км 1,07 603,0  Виробничі інвестиції аварійний стан

I.I.3.4.21
Реконструкція розподільного 
газопроводу низького тиску

км 0,33 326,9  Виробничі інвестиції аварійний стан

I.III.3.4.7
Реконструкція ГРП -встановлення 
ШРП

шт 1,00 448,9  Виробничі інвестиції аварійний стан

УСЬОГО 1 378,8
у тому числі (розшифрувати за джерелами фінансування)

I.I.3.4.17
Реконструкція розподільного 
газопроводу середнього тиску

км 0,92 601,1  Виробничі інвестиції
Першочергове 

проведення робіт на 
аварійних об'єктах

I.V.1.3.4 Заміна будинових регуляторів тиску шт 256 777,8  Виробничі інвестиції
Першочергове 

проведення робіт на 
аварійних об'єктах

УСЬОГО 1 378,8

у тому числі (розшифрувати за джерелами фінансування) 1 378,8
 Виробничі інвестиції

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

3

ІІІ. Зміни до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи
 газорозподільного підприємства АТ ‹‹Закарпатгаз››

на  2022   ̶  2031 роки
 (перелік заходів)

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



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 «ЛУБНИГАЗ»  

 

Згідно із пунктом 8 глави 4 розділу IV Кодексу газорозподільних систем, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, та з метою забезпечення 
безпеки, надійності, регулярності та якості розподілу (газопостачання) природного 
газу АТ «ЛУБНИГАЗ» листом від 30 вересня 2022 року № 1541 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 № 2795, без зміни його загальної суми  та джерел фінансування 
(інформація додається).  

Змінами до інвестиційної програми на 2022 рік АТ «ЛУБНИГАЗ» передбачено 
включити заходи із заміни 2471 од. індивідуальних лічильників на загальну суму 
4  645,9 тис. грн за рахунок виключення 5 од. заходів з придбання автотранспорту на 
аналогічну суму.  

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 «ЛУБНИГАЗ»; 

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

 

 

 

 

 



 

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 «ЛУБНИГАЗ»  

 
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 
«ЛУБНИГАЗ», затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від  22  грудня 2021  року №  2795 (надані листом АТ «ЛУБНИГАЗ» 
від 30 вересня 2022 року  № 1541), без  зміни його загальної суми та джерел 
фінансування. 

 
Голова НКРЕКП                                    К. Ущаповський 
 
 



№ 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

1 Заміна індивідуальних лічильників шт. 2471 4645,9
капітальні 
вкладення

В звязку з переходом споживачів на 
альтернативні види палива, фактична 
максимальна витрата лічильників газу   
 більша в 1,6 раза за максимальну 
витрату газоспоживаючого обладнання

УСЬОГО шт. 2471 4645,9
капітальні 
вкладення

у тому числі 
(розшифрувати 
за джерелами 
фінансування)

Прибуток на виробничі інвестиції шт. 2471 4645,9
капітальні 
вкладення

1

Придбання автотранспорту Toyota Hіlux 2.4 
Business 6 MT МКПП-6 4X4 повний привід або 
аналог (вартість авто включає брендування 
автомобіля)

шт. 5 4645,9
капітальні 
вкладення

Так як під час війни
найбільш затребуваними 

автомобілями в армії виявились 
пікапи, постачальники поставили 

даний тип автомобіля для потреб армії

УСЬОГО шт. 5 4645,9
капітальні 
вкладення

у тому числі 
(розшифрувати 
за джерелами 
фінансування)

Прибуток на виробничі інвестиції шт. 5 4645,9
капітальні 
вкладення

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

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

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

3

на  2022   ̶  2032 роки
 (перелік заходів)


