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                                                                  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 «КИЇВГАЗ»  

 

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 «КИЇВГАЗ» листом від  23.11.2022 року №  3647/12 
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 № 2790, без зміни його загальної суми та джерел фінансування 
(інформація додається). 

Змінами до Інвестиційної програми на 2022 рік  
АТ «КИЇВГАЗ» передбачено включення додаткових заходів на загальну суму 4594,0 тис. 
грн, а саме:  

 Відновлення протекторного захисту дворових газопроводів вводів - 35 од.; 
 заміна анодного заземлення СКЗ - 285 од.; 
 Реконструкція станції катодного захисту - 1 од.; 
 проектування реконструкції – 1 од. 

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

 Відновлення протекторного захисту дворових газопроводів вводів - 35 од.; 
 заміна анодного заземлення СКЗ - 285 од.; 
 Реконструкція станції катодного захисту - 1 од.; 
 проектування реконструкції – 1 од. 

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 
«КИЇВГАЗ»; 

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

 
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 «КИЇВГАЗ», затвердженого постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від  22  грудня 2021  року №  2790 (надані листом 
АТ «КИЇВГАЗ» від 23 листопада 2022 року  № 3647/12), 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

1 2 3 4 5,0 6

VI.6.2.
Відновлення протекторного захисту дворових 

газопроводів вводів
од 35 425,3 амортизація

VI.6.5. заміна анодного заземлення СКЗ од 285 3404,9 амортизація

VI.6.1. Реконструкція станції катодного захисту од 1 693,4 амортизація

VI.6.3. проектування реконструкції од 1 70,5 амортизація

Усього 322 4594,0 амортизація

вт.ч. Амортизація 322 4594,0 амортизація

VI.6.2.
Відновлення протекторного захисту дворових 

газопроводів вводів од 35 425,3 амортизація

VI.6.5. заміна анодного заземлення СКЗ од 285 3404,9 амортизація

VI.6.1. Реконструкція станції катодного захисту од 1 693,4 амортизація

VI.6.3. проектування реконструкції од 1 70,5 амортизація

Усього 322 4594,0 амортизація

вт.ч. Амортизація 322 4594,0 амортизація

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

3

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

на  2022   ̶  2031 роки

 (перелік заходів)

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


