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Плановані джерела, 
тис. грн без ПДВ                                          

2018 рік

Усього, у т. ч.: 6 027 090

амортизаційні відрахування 3 090 012

прибуток на капітальні
інвестиції (вкладення)

-

інші джерела
2 937 077

2019 - 2020 роки Усього 19 525 704

2021 - 2027 роки Усього 34 490 653

Усього 60 043 447



Основні заплановані заходи на 2018 рік

Газопроводи: будівництво 668 407 тис. грн без ПДВ
капремонт 2 645 855 тис. грн без ПДВ
реконструкція 359 449 тис. грн без ПДВ
інше 16 667 тис. грн без ПДВ

ГРС: будівництво 46 583 тис. грн без ПДВ
реконструкція 64 696 тис. грн без ПДВ
технічне переоснащення 1 667 тис. грн без ПДВ

КС: будівництво 5 688 тис. грн без ПДВ
капремонт 159 211 тис. грн без ПДВ
реконструкція 919 212 тис. грн без ПДВ
технічне переоснащення 248 763 тис. грн без ПДВ
інше 133 тис. грн без ПДВ

Інше: будови виробничого призначення 378 228 тис. грн без ПДВ
в т.ч.Проектно-вишукувальні роботи 71 673тис. грн без ПДВ

Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження
та впровадження систем протиаварійного захисту систем
транспортування газу 124 681 тис. грн без ПДВ

Модернізація і закупівля техніки 170 602 тис. грн без ПДВ

Інше: 217 249 тис. грн без ПДВ



Заходи загальною кошторисною вартістю
понад 120 млн грн без ПДВ

Планом розвитку газотранспортної системи на 2018-2027 роки (на 2018 рік) заплановано 

часткове фінансування 5 заходів загальною кошторисною вартістю більше 120 млн грн без 
ПДВ (джерела фінансування – амортизаційні відрахування):

Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору "Дроздовичі-Більче-
Волиця" – обсяг фінансування на 2018 рік 500 000 тис. грн без ПДВ (загальна
кошторисна вартість будівництва 2 751 035 тис. грн без ПДВ)

Реконструкція компресорної станції "Яготин" – обсяг фінансування на 2018 
рік  502 224 тис. грн без ПДВ (загальна кошторисна вартість будівництва 
2 192 098 тис. грн без ПДВ)

Реконструкція газовимірювальної станції "Берегово" Закарпатської області –
обсяг фінансування на 2018 рік 110 938 тис. грн без ПДВ (загальна 
кошторисна вартість будівництва 166 498 тис. грн без ПДВ)

Капітальний ремонт магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-
Ужгород». Дільниця км 3851,3 - 3878,9 – обсяг фінансування на 2018 рік 
39 678 тис. грн без ПДВ (загальна кошторисна вартість будівництва 
725 984 тис. грн без ПДВ (ділянка будівництва не за кредитні кошти))

Реконструкція газорозподільної станції "Угринів" – обсяг фінансування на 
2018 рік 8 333 тис. грн без ПДВ (загальна кошторисна вартість будівництва 
189 374 тис. грн без ПДВ, залишок коштів на наступні роки становить 179 841 
тис. грн. без ПДВ)



Рішення передбачає

Заборонити акціонерному товариству «Укртрансгаз» 

використання коштів

по 12 заходах (№ 6, 38, 45, 46, 50, 57, 101, 102, 135, 136, 173, 195) 

Плану розвитку газотранспортної системи на 2018 – 2027 роки 

Оператора газотранспортної системи АТ«Укртрансгаз» 

на 2018 рік

до дати надання до НКРЕКП копій відповідних експертних

висновків.



Рішення передбачає

1 квітня 2016 року набув чинності
Закон України «Про публічні закупівлі»

Зобов’язати акціонерне товариство «Укртрансгаз» при
проведенні всіх закупівель товарів (робіт, послуг), що передбачені
затвердженим Планом розвитку газотранспортної системи
Оператора газотранспортної системи акціонерного товариства
«Укртрансгаз» на 2018 – 2027 роки, користуватися положеннями
Закону України «Про публічні закупівлі»


