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ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

 Стан об’єктів газової інфраструктури Оператора 
газосховищ АТ «Укртрансгаз» та необхідні заходи для їх 

підтримання на належному рівні 

План розвитку газосховищ Акціонерного Товариства «Укртрансгаз» на 
2021-2030 роки (далі – План розвитку) описує основні заходи розвитку систем 
підземних сховищ газу на наступні десять років. 

Під час розробки Плану розвитку газосховищ АТ «Укртрансгаз» 
враховано вимоги: 

- Закону України «Про трубопровідний транспорт»; 
- Закону України «Про нафту і газ»; 
- Закону України «Про ринок природного газу»; 
- Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»; 
- Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 
- Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; 
- Закону України «Про природні монополії»; 
- Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 №2493; 
- Кодексу газосховищ, затвердженого постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 №2495; 
- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із 

зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджені 
Постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201; 

- Directive 2009/73/EC of The European Parliament and of The Council of 
13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural 
gas and repealing Directive 2003/55/EC; 

- EU Gas Regulation (EC) 2017/1938 
- EU Gas Regulation (EC) 715/2009; 
- ENTSOG Ten-year network development plan 2020; 
- Gas Regional Investment Plans Central Eastern Europe 2020; 
- EU strategy for liquefied natural gas and gas storage. 
План розвитку поширюється на об’єкти капітальних інвестицій 

АТ «Укртрансгаз» за напрямком діяльності зі зберігання природнього газу з 
метою ефективного виконання завдань з розвитку газових сховищ. 

Відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу», 
оператор газосховищ АТ «Укртрансгаз» забезпечує надійну та безпечну 
експлуатацію, підтримання у належному технічному стані та розвиток (у тому 
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числі нове будівництво та реконструкцію) одного або декількох газосховищ, 
якими він користується на законних підставах. 

Оператор газосховищ зобов’язаний розробляти та виконувати план 
розвитку газосховищ на наступні десять років з урахуванням планів розвитку 
газотранспортних систем, газорозподільних систем, установок LNG. 

План розвитку визначає завдання, послідовність, терміни виконання та 
капітальні інвестиції для робіт з реконструкції та технічного переоснащення 
існуючої системи підземних сховищ газу, які повинні бути реалізовані 
протягом наступних десяти років. Результатом виконання заходів, 
передбачених цим планом, буде забезпечення належних якісних показників 
природного газу, який відбирається із ПСГ, підвищення ефективності 
використання ПСГ, надійна робота ПСГ та введення в експлуатацію пунктів 
виміру витрат газу з точними вимірювальними комплексами. 

Планом також передбачено заходи, які в цілому забезпечують 
зменшення загального негативного впливу кризової ситуації в Україні. 

Список умовних скорочень в Плані розвитку 
АСК ТП автоматизована система керування технологічними 

процесами 
АСПГ автоматична система пожежогасіння 
АТ акціонерне товариство 
БД база даних 
ВОЛЗ волоконно-оптична лінія зв'язку 
ВТВ виробничо-технологічні витрати 
ВУПЗГ виробниче управління підземного зберігання газу 
ПСГ підземне сховище газу 
ГВС  газовимірювальна станція 
ГМК газомотокомпресор 
ГПА  газоперекачувальний агрегат 
ГРС  газорозподільна станція 
ГТС газотранспортна система 
ГТД газотурбінний двигун 
ДП диспетчерський пункт 
ДПКС диспетчерський пункт компресорної станції 
ДКС дотискувальна компресорна станція 
ЄС Європейський Союз 
ЗППЕ загальне первинне постачання енергії – сума всіх 

видів енергії, що постачається споживачам 
Кодекс ГТС  Кодекс газотранспортної системи 
Кодекс ПСГ Кодекс газосховищ 
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КС  компресорна станція 
КЦ компресорний цех 
МГ магістральний газопровід 
НКРЕКП Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (Регулятор) 

ОГТС Оператор газотранспортної системи  
ОГС Оператор газосховищ 
САК система автоматичного керування 
СПС система пожежної сигналізації 
CEE Central Eastern Europe (Держави центральної та 

східної Європи) 
ENTSOG European Network of Transmission System Operators for 

Gas (Європейська мережа операторів 
газотранспортних систем) 

GIE Gas Infrastructure Europe (Газова інфраструктура 
Європи) 

GSE Gas Storage Europe (Газосховище Європи) 
GRIP Gas Regional Investment Plans (регіональний план 

інвестицій в газову інфраструктуру) 
TYNDP Ten-year network development plan (десятирічний план 

розвитку мережі) 
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1.1 Загальні відомості про Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» 

Акціонерне товариство «Укртрансгаз» (далі – Товариство) створене 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію 
дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 
13.06.2012 №360-р, наказу Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 18.07.2012 №530 
внаслідок реорганізації шляхом перетворення в публічне акціонерне 
товариство Дочірня компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України», яка була створена відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.07.1998 №1173 «Про розмежування 
функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного 
газу». 21.05.2018 було прийняте Рішення акціонера №186 про зміну типу 
Товариства із публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство, у зв’язку з цим товариство змінило свою назву з Публічного 
акціонерного товариства «Укртрансгаз» на Акціонерне товариство 
«Укртрансгаз». 

Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та 
обов‘язків Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України».  

Засновником Товариства є Акціонерне товариство «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України».  

Місцезнаходження Товариства: Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, 
Україна.  

Товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 28.08.1998 № 1 070 145 0000 048562.  

Ідентифікаційний код: 30019801.  
Товариство належить до газової та нафтопереробної галузей економіки 

України, забезпечує підвищення рівня енергетичної безпеки держави, 
забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового 
комплексу, задоволення потреб промислових і побутових споживачів у 
сировині та паливно-енергетичних ресурсах.  

Основні види діяльності АТ «Укртрансгаз»:  
- надання послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, 

зокрема в митному режимі митного складу;  
- управління газосховищами, зокрема розподіл потужностей, управління 

перевантаженнями, операційно-диспетчерське управління та взаємодія із 
суміжними операторами;  
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- забезпечення надійної, безпечної та ефективної експлуатації газосховищ 
відповідно до діючих норм і правил;  

- забезпечення довгострокової здатності газосховищ задовольняти 
обґрунтований попит шляхом інвестиційного планування;  

- довгострокове планування комерційної діяльності із зберігання 
(закачування, відбору) природного газу у газосховищах, координація 
підготовки та подання Регулятору на затвердження планів розвитку 
газосховищ, розроблення та впровадження комплексних науково-дослідних 
програм;  

- облік природного газу під час його зберігання (закачування, відбору), 
зокрема в митному режимі митного складу;  

- робота з клієнтами, зокрема управління контрактами, співпраця з 
іншими суб’єктами ринку природного газу з метою дотримання належних 
умов для ефективного та надійного функціонування газосховищ;  

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;  
- забезпечення створення та належного функціонування митного складу 

відкритого типу та зон митного контролю на газосховищах Товариства;  
- надання послуг з митного оформлення природного газу в митному 

режимі митного складу;  
- будь-які інші види діяльності, які не заборонені законодавством та 

відповідають статутним цілям та завданням Товариства. 
 

 
 

Рис. 1.1 Структура АТ «Укртрансгаз» 
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Частина видів діяльності підлягає ліцензуванню. В Додатку 6.1 наведено 
перелік видів діяльності АТ «Укртрансгаз», які підлягають обов'язковому 
ліцензуванню, номери ліцензій, дата прийняття рішення про видачу ліцензій 
та дата закінчення терміну дії ліцензії або дозволу. Види діяльності згруповано 
за організаціями, які видають ліцензії. 

Загальна чисельність АТ «Укртрансгаз» складає 2132 співробітника. 
АТ «Укртрансгаз» є природною монополією на ринку природного газу 

України зі зберігання природного газу (відповідно до положень Законів 
України «Про природні монополії» та «Про ринок природного газу»). 
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1.2 Характеристика газосховищ 

1.2.1 Історія створення ПСГ України 

Газова промисловість України започаткована в 1924 році введенням в 
експлуатацію Дашавського газового родовища на Прикарпатті, а 1939 р., – є 
початком газової промисловості колишнього СРСР. Велось інтенсивне 
розвідувальне і експлуатаційне буріння, будівництво газопроводів у 
напрямках на Київ-Брянськ-Москву; Мінськ, Ригу, Вільнюс. У перші 
післявоєнні роки практично були розвідані і введені в експлуатацію основні 
неглибокі (до 1500 м) газові і газоконденсатні родовища на Прикарпатті. 

У кінці 50-х, на початку 60-х років Україна була основним 
газовидобувним регіоном колишнього Радянського Союзу. Задовольняючи 
потребу в природному газі як внутрішніх споживачів СРСР, так і експортних 
поставок, вже тоді в зимовий період відчувалось недостатнє постачання газу 
до великих міст, зокрема Москви, Києва, Львова та інших. 

Через віддалення районів видобутку від основних місць його споживання 
розвивається мережа магістральних газопроводів і відводів від них. Для 
забезпечення надійності газопостачання споживачів і роботи 
газотранспортних систем було заплановано розвинути мережу підземних 
сховищ газу. 

Дослідне нагнітання газу в бат-байорський Олишівський водоносний 
пласт-колектор було розпочате 25 травня 1964 року. Цю дату і прийнято 
вважати початком створення системи підземних сховищ в Україні. 

Розвиток системи підземних сховищ газу в Україні поділяється на три 
періоди: 

Перший період (1964-1970 роки) розвитку ПСГ практично збігається зі 
світовою тенденцією в підземному зберіганні при проектуванні і розвитку 
великих систем газопостачання США, Франції, Росії. У цей період створено 
підземні газосховища Олишівське та Червонопартизанське у водоносних 
структурах для потреб газозабезпечення м. Києва і області. 

Другий період (охоплює 1969-1985 роки) розпочато створення газосховищ 
у виснажених покладах газових родовищ. У 1969 році вперше проведено 
дослідно-промислове нагнітання газу у вироблені горизонти № XIV-XV 
Угерського газового родовища з використанням існуючого фонду свердловин 
та наявного облаштування. Паралельно виконувались проектні роботи 
створення ПСГ на Опарському газовому родовищі. 

Вибір згаданих родовищ для першочергового створення ПСГ у Західному 
регіоні України був обґрунтований необхідністю забезпечення надійності 
поставок газу на експорт і їхнім вигідним географічним розташуванням. 
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У 1973 р. розпочато створення Дашавського та Краснопопівського ПСГ. 
Останній був створений для надійного забезпечення газом Лисичанського 
промвузла. 

30 квітня 1979 року розпочинається дослідно-промислова експлуатація 
Богородчанського ПСГ, створеного на базі виснаженого однойменного 
газового родовища з використанням в якості буферного газу залишкових 
запасів. 

У 1983 році введено в експлуатацію Глібовське ПСГ у Криму. 
Третій період з розвитку підземного зберігання газу розпочинається з 

середини 80-х років і триває до наших днів. 
Цей період характеризується збільшенням місткості ПСГ та досягненням 

максимальної добової продуктивності під час відбору.  
У 1987 році вводиться в дію Солохівське ПСГ на Полтавщині, в 1988 р. 

розпочато дослідно-промислову експлуатацію Пролетарського ПСГ на 
Дніпропетровщині, в 1989 році – Вергунського ПСГ на Луганщині. 

Визначним досягненням третього періоду є створення другого 
найбільшого в Європі Більче-Волиця-Угерського ПСГ, дослідно-промислова 
експлуатацію якого розпочато в 1983 році і завершено введенням у 1992 році 
4-го компресорного цеху. 

1.2.2 Сучасний стан ПСГ України 

Загалом система на території України розташовано 13 ПСГ загальною 
ємністю 31,95 млрд куб. м, з яких до складу АТ «Укртрансгаз» входить 12 ПСГ 
із загальним обсягом активного газу 30,95 млрд куб. м. З березня 2015 р. на 
тимчасово непідконтрольній території знаходиться Вергунське ПСГ. 

Загальна потужність точок виходу до газотранспортної системи з 
газосховищ (відбір) становить 260 млн куб. м в добу, а потужності точок входу 
(закачування) становить 254,2 млн куб. м в добу. 
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Рис. 1.2 Карта розташування газосховищ та ГТС України. 

1.2.2.1 Основна характеристика ПСГ АТ «Укртрансгаз» 

Більшість ПСГ АТ «Укртрансгаз» облаштовані на базі виснажених 
газових та газоконденсатних родовищ, за виключенням Олишівського та 
Червонопартизанського, які створені у водоносних пластах.  

Найбільші потужності ПСГ і їх кількість сконцентрована в Західній 
Україні. Під час їх облаштування основним призначенням було забезпечення 
безперебійних поставок газу з Радянського Союзу до країн Європи. 
Призначенням інших ПСГ було забезпечення постачання газу регіональним 
споживачам за місцем розміщення ПСГ і компенсація сезонних та добових 
коливань попиту.  

Загальні технічні характеристики ПСГ АТ «Укртрансгаз» приведено на 
рис. 1.2 та 1.3. 
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Рис. 1.3 Об'єми активного газу ПСГ АТ «Укртрансгаз» 

Рис. 1.4 Характеристики максимальної продуктивності ПСГ АТ «Укртрансгаз» при 
закачуванні/відборі 

 
 

 

0,31

0,40

0,42

0,70

1,00

1,30

1,50

1,90

1,92

2,15

2,30

17,05

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Олишівське 1964

Вергунське 1975

Краснопопівське 1973

Кегичівське 1986

Пролетарське М-7 1986

Солохівське 1987

Червонопартизанське 1968

Угерське 1969

Опарське 1979

Дашавське 1973

Богородчанське 1979

Більче–Волицьке 1983

млрд м3

2,1

3,0

4,0

8,5

10,0

9,5

14,0

17,0

14,0

26,0

50,0

102,0

2,1

5,87

5,2

7,3

10,0

7,9

11,0

17,0

14,0

26,0

26,0

120,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

Олишівське 1964

Вергунське 1975

Краснопопівське 1973

Кегичівське 1986

Пролетарське М-7 1986

Солохівське 1987

Червонопартизанське 1968

Угерське 1969

Опарське 1979

Дашавське 1973

Богородчанське 1979

Більче–Волицьке 1983

млн м3/добу

Закачування Відбір



 

ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

 
Рис. 1.5 Карта розташування ПСГ АТ «Укртрансгаз» 

 
Таблиця 1.1 Структура ПСГ за ємністю та фондом експлуатації свердловин 
№ 
п/п 

ПСГ Проектні показники ємності 
сховища млн куб. м 

Фонд 
експлуатаційних 
свердловин од. 

загальний 
об’єм 

активний 
об’єм 

проект факт 

 
1 Угерське 3 850 1 900 88 88 
2 Більче-Волицьке 33 450 17 050 341 341 
3 Опарське 4 570 1 920 76 76 
4 Дашавське 5 265 2 150 100 100 
5 Богородчанське 3 420 2 300 156 156 
6 Олишівське 660 310 40 40 
7 Червонопартизанське 2 973,8 1 500 67 67 
8 Солохівське 2 100 1 300 81 81 
9 Кегичівське 1 300 700 53 53 
10 Пролетарське 2 980,3 1 000 99  251 
11 Краснопопівське 800 420 40 40 

 
12 Вергунське 951 400 73 73 
 Разом 62 320,1 30 950 1 232 1 366 

 
Загальний фонд свердловин ПСГ АТ «Укртрансгаз» станом на 01.01.2020 

становить 1679 свердловин, з яких 1366 – видобувно-нагнітальних 
експлуатаційних, в тому числі 134 свердловин в очікуванні підключення, а 313 
– спостережних та спеціальних свердловин.  



 

ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

1.2.2.2 Характеристика ДКС системи ПСГ Оператора газосховищ 
АТ «Укртрансгаз» 

До складу ПСГ АТ «Укртрансгаз» входить 14 КС (22 цехи), на яких 
встановлено 134 ГПА, з яких 1 КС (1 цех), на якому встановлено 6 ГПА 
перебуває на тимчасово окупованій території, окремих районів Донецької та 
Луганської областей.  

Структура парку ГПА ПСГ по типу ГПА, кількості та їх потужності 
наведено на рисунку 1.6. 

Нижче на рисунках 1.6 - 1.11 наведено структуру парку ГПА за типом 
приводу загалом по АТ «Укртрансгаз» та по кожному управлінню підземного 
зберігання газу.  

 
Рис. 1.6 Структура ГПА ДКС в розрізі кожного ПСГ АТ «Укртрансгаз» 

  
Рис. 1.7 Структура парку ГПА 

системи зберігання за типом приводу 
Рис. 1.8 Структура парку ГПА системи 

зберігання за типом приводу по ВУПЗГ 
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Загалом парк 128 ГПА ПСГ АТ «Укртрансгаз» має сумарну потужність 
584,4 МВт та складається з 53 ГТУ потужністю 478,6 МВт та 75 ГМК 
загальною потужністю 105,8 МВт.  

Нижче на рисунках 1.8 - 1.9 наведено потужність парку ГПА за типом 
приводу загалом по АТ «Укртрансгаз» та по кожному управлінню підземного 
зберігання газу.  

 
 

Рис. 1.9 Потужність парку ГПА 
системи зберігання за типом приводу 

Рис. 1.10 Потужність парку ГПА системи 
зберігання за типом приводу по ВУПЗГ 

 
Переважна більшість ГПА має термін експлуатації від 31 до 40 років – їх 

кількість становить 68 з 128 і вони в основному встановлені на ДКС Дашава, 
ДКС Опари-1, КС Кегичівка, КС Солоха і на деяких КЦ КС Богородчани, КС 
Мрин ДКС Більче-Волиця. Також існує значна кількість ГПА, які 
експлуатуються з терміном експлуатації 41-50 років – їх кількість становить 
34 од. і в основному вони встановлені на ДКС Угерсько, КС Мрин, КС 
Олишівка, КС Краснопопівка.  

Нижче на рисунках 1.11 - 1.12 наведено структуру парку ГПА за терміном 
експлуатації загалом по АТ «Укртрансгаз» та по кожному управлінню 
підземного зберігання газу.  
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Рис. 1.11 Структура парку ГПА 

системи зберігання за терміном 
експлуатації 

Рис. 1.12 Структура парку ГПА системи 
зберігання за терміном експлуатації по ВУПЗГ 

 
Станом на сьогоднішній день значна кількість ГПА ПСГ з газотурбінним 

приводом оснащені сучасними САК ГПА нового покоління. 
Таблиця 1.2 Перелік та потужності ГПА КС на кожному з ПСГ 

ГПА Кількість ГПА, од. Потужність ГПА, МВт 
ПСГ Більче-Волицько-Угерське 28 321,9 

ГПА-Ц-16 15 240 
ГПА-Ц-6,3 13 81,9 

ПСГ Червонопартизанське  19 52,2 
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10ГКНА 13 14,4 
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МК-8М 10 22,0 
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ПСГ Кегичівське 3 24,0 
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ПСГ Олишівське 7 5,2 
10ГКМА 7 5,2 

ПСГ Опарське 19 56,4 
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МК-8 15 31,2 

ПСГ Пролетарське 3 24,0 
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ГПА Кількість ГПА, од. Потужність ГПА, МВт 
10ГКНА 20 22,1 

ПСГ Вергунське (ТНТ Україні) 6 12,3 
МК-8 6 12,3 
ПСГ Краснопопівське 3 7,9 

Solar "Centaur" 3 7,9 
РАЗОМ 134 596,7 

 
В таблиці 1.3 наведено інформацію щодо напрацювання ДКС за 2019 рік, 

а також рівень технічного зносу (дана величина розрахована як різниця між 
загальним напрацюванням ГПА від дати його ведення в експлуатацію та 
регламентованим/продовженим терміном експлуатації1) ГПА, які знаходяться 
на відповідній КС. 

 
Таблиця 1.3 Напрацювання КС за 2019 рік, а також рівень технічного 

зносу їхніх ГПА.  

Назва КС 
Напрацювання КС 

за 2019 рік 
(мотогодин/рік) 

Середній відсоток 
технічного зносу ГПА на 

КС 
Кегичівка 2103  29.3% 

Пролетарка 2751  39.2% 
Краснопопівська 516  19.9% 

Солоха 9886   

Олишівка 0  

Мрин 0  

Бобровницька 4547  8.7% 
Дашава 3319  49.1%  

Більче-Волиця, загалом 11051 
 

22,2% 
 

Угерсько 27400   

Опари-1 2160   

Опари-2 4935  7.4% 
Богородчани 8316   

РАЗОМ 76984  23,9% 
 
Загалом більшість ГПА ПСГ АТ «Укртрансгаз» було введено в 

експлуатацію в 70-80 роки минулого століття. Загальний відсоток технічного 
зносу є невисоким у зв’язку з незначним терміном (протягом року) 
використання основного виробничого обладнання. Проте близько 102 ГПА, 

                                           
1 Деякі ГПА не мають встановленого регламентованого терміну експлуатації  
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що становить 79,7% від загальної їх кількості мають термін експлуатації понад 
30 років.  

АТ «Укртрансгаз» визначено орієнтовний перелік компресорних станцій 
(цехів), кількість ГПА, які не задіяні в технологічному режимі закачування та 
відбору в останні роки. 

 
Таблиця 1.4 Перелік об'єктів, які не задіяні в процесі компримування 

природного газу під час закачування та відбору 
Компресорні станції 

КС Олишівка 7 ГПА 10ГКМА 
КС Мрин 13 ГПА 10ГКНА 

Всього 2 КС 20 ГПА 

 

Узагальнюючи стан використання ПСГ за останні 10 років, можна 
зробити такі висновки: 

- при річному обсязі споживання газу Україною в межах до 35 
млрд куб. м/рік для забезпечення надійного газопостачання 
споживачів України для компенсації сезонних та добових коливань 
достатньо заповнення ПСГ України на рівні 47,5-55% (19,3-21,7 млрд. 
м куб. активного газу); 

- для забезпечення надійного постачання природного газу 
національним споживачам в зимовий період (лютий-березень місяці), 
запаси активного газу в ПСГ необхідно формувати таким чином, щоб 
забезпечити добовий відбір з ПСГ в цей період на рівні 133 млн. 
м3/добу за активного обсягу газу в ПСГ близько 13 млрд. м3, а також 
розробляти та впроваджувати технічні заходи для збільшення добової 
продуктивності газосховищ; 

- з урахуванням необхідності забезпечення попиту споживачів України 
в сезоні відбору, ПСГ України в змозі надавати споживачам інших 
країн вільні обсяги зберігання в розмірі 14-16млрд куб. м. 
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 Опис заходів, направлених на розвиток газосховищ 
України 

Визначення планової перспективи розвитку оператора газосховищ 
України АТ «Укртрансгаз» на 2021-2030 роки здійснюється відповідно до 
Закону України «Про ринок природного газу», положень Кодексу 
газотранспортної системи та Кодексу газосховищ, а також обумовлюється 
такими чинниками: 

- урахуванням даних про фактичні та прогнозні показники попиту на 
послуги зберігання природного газу для українських та європейських 
споживачів; 

- можливими змінами обсягів видобутку, купівлі-продажу, постачання, 
споживання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної 
торгівлі природним газом); 

- відповідністю ПСГ потребам ринку природного газу та інтересам 
безпеки постачання природного газу; 

- стратегічними цілями АТ «Укртрансгаз» з надійного і безперебійного 
надання послуг із зберігання та відбору природного газу; 

- планами розвитку ПСГ таких сусідніх держав, як Польща, Словаччина, 
Чехія, Румунія, Болгарія, Австрія, Угорщина, Румунія на найближчі 10 
років; 

- планом розвитку газотранспортної системи України на 2021 – 2030 рр.; 
- планами ремонтів, технічного обслуговування та технічного 

діагностування, іншими плановими та програмними документами 
підприємства, що мають технічний характер; 

- поточним технічним станом об’єктів ПСГ. 
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2.1 Прогнози щодо використання підземних газосховищ Оператора 
газосховищ АТ «Укртрансгаз» 

2.1.1 Оцінка перспектив розвитку ринків природного газу  

Україна згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом активно впроваджує заходи, направлені на подальшу інтеграцію до 
Європейських енергетичних ринків, зокрема ринку газу. Тому важливо при 
плануванні розвитку системи газосховищ Оператора газосховищ України 
АТ «Укртрансгаз» також враховувати перспективи споживання енергетичних 
ресурсів в Європейському Союзі. 

Рис. 2.1 Місце України на європейському ринку газу. 

 
Згідно оцінок, енергетичний баланс Європи до 2028 року зазнає значних 

змін де значно посилять свої позиції відновлювальні джерела енергії 
(включаючи біогаз, біометан, водень та інші «екологічні гази» ) та природний 
газ. В Україні частка природного газу відповідно до «Енергетичної стратегії 
України до 2035» року не зазнає значних змін проте значно зросте частка 
атомної енергетики та відновлювальних джерел енергії.  
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Первинне споживання енергії 

  
 

Рис. 2.1 Енергетичний баланс Європи (без 
України, країн СНГ та з Туреччиною) в 2028 

році2 

 
Рис. 2.2 Енергетичний баланс України в 2028 

році 

 
Україна в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони (Далі – Угода про асоціацію) взяла 
на себе зобов’язання з розвитку альтернативних джерел енергії, а також 
забезпечити надійну експлуатації АЕС – забезпечує додатковий контроль за 
експлуатацією атомних реакторів зі сторони ЄС, який проводить чітку 
політику на скорочення використання атомного палива. Також слід 
враховувати, що значна частина атомних реакторів досягне закінчення терміну 
експлуатації у другій половинні 2020-х, навіть з продовженим терміном 
експлуатації вони мають бути закриті протягом 2030-х, виведення з 
експлуатації атомних ректорів та відсутність планів щодо побудови нових 
(окрім двох запланованих на Хмельницькій АЕС). Це дає підстави вважати, що 
частка атомної енергетики не зміниться або навіть скоротиться тим самим 
сприяючи пошукам екологічних альтернатив до яких відносять природний газ, 
біогаз, біометан, сонячні та вітрові електростанції, тощо… Відповідно в 
Україні, як і в Європейських країнах значну роль в первинному споживанні 
буде грати природний газ в тому числі і в електрогенерації. 
  

                                           
2 Дані: BP Energy review forecasts 

32,8%

25,1%

10,1%

9,2%

4,4%

18,4%

Європа
1 586 м.т.н.е.

Нафта Природний газ
Вугілля Атомна електроенергія
Гідроелектроенергія Відновлювальні джерела енергії

9,4%

30,9%

15,0%

31,3%

1,1%
12,3%

Україна
89 м.т.н.е.

Нафта Природний газ
Вугілля Атомна електроенергія
Гідроелектроенергія Відновлювальні джерела енергії



 

ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

2.1.2 Прогнози щодо використання газосховищ України 

В результаті аналізу споживання, видобутку та імпорту газу були 
розроблені наступні сценарії: 

а. Сценарій обсягів зберігання «Базовий» базується на таких 
припущеннях: 

• Споживання промисловості щороку зростає на 1.5% (CAGR) з 
урахуванням відновлення металургії. 

• Централізоване теплопостачання зменшується щорічно на 2.4% за 
рахунок зменшення втрат в мережах та системної оптимізації. 

• Споживання домогосподарств скорочуватиметься на 1.8% щорічно 
завдяки впровадженню заходів енергоефективності та поступовому 
заміщенню газових котлів. 

• Європейські енергетичні компанії будуть виявляти помірний 
інтерес до послуг зберігання в ПСГ Оператора газосховищ АТ 
«Укртрансгаз». 

б. Сценарій обсягів зберігання «Оптимістичний» базується на таких 
припущеннях: 

• Споживання природного газу в Україні буде відповідати сценарію 
обсягів зберігання «Базовий». 

• Видобуток природного газу в Україні на період 2021-2030 рр. буде 
відповідати сценарію обсягів зберігання «Базовий». 

• З боку європейських енергетичних компаній буде виявлено значний 
інтерес до послуг зберігання природного газу в газосховищах 
Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз».  

• Система ПСГ Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» буде 
інтегрована до загальноєвропейського ринку послуг зберігання, це 
буде досягнуто участю у відповідних проектах ЄС з розвитку 
газотранспортної та газозберігаючої інфраструктури.  
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Рис. 2.3 Прогноз щодо обсягів природного газу в газосховищах на кінець сезону 

закачування в 2020-2030 рр., млрд куб. м  
 
«Оптимістичний» сценарій базується на міркуваннях послідовної 

реалізації Стратегії ЄС у сфері підвищення ефективності використання СПГ-
потужностей та підземного зберігання газу3. Положення цієї стратегії 
передбачають, що для забезпечення безпеки постачань газу країни ЄС мають 
підвищити ефективність використання приймальних СПГ-терміналів та ПСГ 
ЄС, а також використовувати відповідні потужності суміжних країни, зокрема, 
України. 

                                           
3 EU strategy for liquefied natural gas and gas storage. - 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10-1.pdf  
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2.2 Розвиток газосховищ та супутніх проектів 

З метою забезпечення та надійного функціонування газосховищ України, 
у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу 
газосховищ України, АТ «Укртрансгаз» розробляє та впроваджує План 
розвитку газосховищ на 10 років.  

2.2.1 Оптимізація окремих виробничих об’єктів ПСГ України 

 Очікування щодо загальних обсягів споживання та транзиту газу та 
прогнозні сценарії споживання газу та транзиту показують зниження цих 
показників, починаючи з 2008 року та неочевидність перспективи збільшення. 
Також показано, що попит українських споживачів на послуги ПСГ напряму 
корелюється з обсягами споживання газу, а також з перспективами розвитку 
видобутку.  

АТ «Укртрансгаз» визначено окремі об'єкти ПСГ, які не задіяні в 
технологічному режимі зберігання газу в останні роки і не будуть задіяні в 
перспективі, виходячи з прогнозів на попит послуг зберігання газу 
споживачами України: 

 
Компресорні станції 

ПСГ Олишівське  
КС Олишівка 7 ГПА 10ГКМА 
КС Мрин 13 ГПА 10ГКМА 

  

 

Починаючи з сезону 2012/2013, «Олишівське» ПСГ не використовується 
для зберігання газу в зв'язку з несприятливими геологічними умовами в пласті-
колекторі. 

Остаточне рішення щодо варіанту дій для оптимізації потужностей ПСГ 
(експлуатація, консервація або ліквідація) та управління буде визначено за 
підсумком технічного аудиту ПСГ, висновками техніко-економічних 
обґрунтувань та результатами науково-технічних експертиз відповідно до 
вимог чинного законодавства.  
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2.2.2 Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний 
ремонт виробничих об’єктів ПСГ 

Проведений вище аналіз стану ПСГ, перспектив розвитку ПСГ суміжних 
держав, перспектив зміни обсягів транспортування газу споживачам України 
та обсягів транзиту надає підстави для формування напрямів та заходів з 
будівництва, реконструкції технічного переоснащення і капітального ремонту 
виробничих об’єктів ПСГ на 2021-2030 рр. направлених на забезпечення 
довгострокової працездатності ПСГ з урахуванням: 

- вимог з безпечної експлуатації ПСГ, а також забезпечення своєчасності 
та безперервності надання послуг; 

- необхідності приведення ПСГ до обов’язкових норм та технічних 
вимог; 

- фактичного технічного стану об'єктів ПСГ; 
- зниження витрат на експлуатацію; 
- збільшення, за потреби, технічної потужності ПСГ; 
- економічної ефективності заходів. 

Реалізація цих заходів гарантуватиме надійну та безпечну експлуатацію 
ПСГ та забезпечить безперервне надання газотранспортних послуг. 

АТ «Укртрансгаз» визначено напрями та заходи з реконструкції та 
будівництва, а також технічного переоснащення і капітального ремонту 
об’єктів ПСГ. Нижче наведено перелік цих заходів. Пріоритетність, терміни 
реалізації та вартісні характеристики заходів наведено в Інвестиційних 
програмах на 2021, 2022-2023 та 2024–2030 рр. (розділи 3-5). 

На основі наведених напрямків та заходів з будівництва та реконструкції, 
капітального ремонту та технічного переоснащення закріплено конкретний 
перелік завдань, реалізація кожного з яких повною мірою забезпечить 
ефективне технічне переоснащення та реконструкцію системи ПСГ України. 
Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 
будуть здійснюватися поступово протягом 10 років. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реконструкція 201 933
1 Реконструкція колектора з влаштуванням 

вузлів технологічного заміру по горизонтах 
на газозбірному пункті №2 Більче-Волицько- 
Угерського підземного сховища газу

103000037888 1985 2020 Для покращення обліку газу на підземному сховищи газу реконструкція об"єкт 1 2 667 х ІV Додаток №1 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від  29.01.2018 

№19

інші

90 367 х амортизаційні 
відрахування

45 004 х інші

3
Реконструкція газозбірного пункту 
Богородчанського ПСГ. І черга будівництва

103000032496 1987 2018 Заміна морально та фізично застарілого обладнання, що 
забезпечить сучасний рівень управління та експлуатації 
підземного сховища газу, оперативне керування відбору та 
закачування газу, надійну роботу підземного сховища газу 

реконструкція об"єкт 1 19 560 х ІV Додаток №3 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 16.12.2016 

№ 60

інші

4 Реконструкція системи теплопостачання 
газозбірного пункту-4 Стрийського 
виробничого управління підземного 
збурігання газу

103000040100 1991 2020 Забезпечення безаварійної роботи системи опалення в зимовий 
час і підтримання необхідної температури для технологічного 
обладнання і в службових приміщеннях згідно санітарних норм

реконструкція об"єкт 1 3 503 х ІV Додаток №4 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від  від 10.09.2019 

№370

амортизаційні 
відрахування

5
Реконструкція площадки газозбірного 
пункту Червонопартизанського підземного 
сховища газу. Центральний блок 
підключення свердловин

104000047075 1979 2019 Заміна морально та фізично застарілого обладнання, що 
забезпечить сучасний рівень управління та експлуатації 
підземного сховища газу, оперативне керування відбору та 
закачування газу, надійну роботу підземного сховища газу 

реконструкція об"єкт 1 40 833 х - Додаток №5 1 Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 13.02.2020 №76

прибуток

Будівництво 44 865
6 Будівництво резервної електростанції 

компресорного цеху №1 підземного 
сховища газу Богородчани

х 2022 х Для забезпечення електропостачання ГПА, установки осушки 
газу, обладнання і систем ПСГ

будівництво об"єкт 1 44 865 х - Додаток №6 3 Проектна 
документація 

затверджена.Наказ  
від 08.08.2019 

№572                                             

прибуток

Капремонт 16 500
7

Капітальний ремонт системи 
пожежогасіння дотискувальної 
компресорної станції "Дашава"

104000054964; 
104000055088; 
104000055182; 
104000055308; 
104000055417; 
104000055492.

1986 2020 Для підвищення показників надійності, ефективності 
завантаження агрегатів і економію паливного газупри роботі 
дожимної компресорної станції за понижених пластових тисків в 
підземному сховищі газу 

капітальний 
ремонт

об"єкт 1 16 500 х - Додаток №7 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 11.01.2017 №8 

інші

Реконструкція 88 938
8

Реконструкція компресорного цеху №4 
дотискувальної компресорної станції 
"Більче-Волиця"

103000036490; 
103000036494; 
103000036501; 
103000037400; 
103000037421

1993 2020 Заміна  5 штатних двигунів НК-12СТ на 5 нових газотурбінні 
двигуни потужністю 6,3 МВт з ККД ≥31%, цехових систем і 
комунікацій

реконструкція об"єкт 1 71 903 х - Додаток №8 х Проектна 
документація 

затверджена.Наказ 
від 26.11.2018 

№798  

інші

9
Реконструкція технологічної обв’язки ГПА-
Ц-16 ст.№14  компресорного цеху №2 
дотискувальної компресорної станції 
"Більче-Волиця". Монтаж антипомпажного 
клапану типу "Моквелд"

104000053014 1988 2020 Заміна системи антипомпажного регулювання і захисту ДКС, 
що підвищити рівень надійності роботи станції при одно-, двох- 
та триступеневому режимах компримування газу в період 
відбору газу з підземного сховища

реконструкція об"єкт 1 4 536 х ІV Додаток №9 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ  
від 14.06.2018 

№241     

інші

Проектна 
документація 

затверджена. Наказ  
від 26.11.2018 

№799
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 План розвитку газосховищ на 2021  ̶  2030 роки

Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз"
на перший рік (2021 рік)

Примітки Джерела 
фінансування

 

 I. Підземні сховища газу

1 х Додаток №2

Пріоритетні
сть

(за рахунок 
прибутку)

2 Реконструкція установки осушення газу з 
автоматизацією технологічного процесу. 
Дашавське підземне сховище газу

104000060171; 
104000059400

1986 2020 Для безпечної експлуатації установки осушки газу з 
підвищенням ефективності роботи та зменшення витрат ДЕГу, 
забезпечення якості підготовки газу який подається у 
магістральний газопровід

реконструкція

Од. виміру

Усього в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Обсяг 
фінансування,  

тис. грн без 
ПДВ

Вартість 1 
одиниці 
тис. грн 
без ПДВ

Зазначити  
квартал 

завершенн
я робіт

Номер додатка, 
в якому 

міститься 
обґрунтування

П
ід

зе
м

ні
 с

хо
ви

щ
а 

га
зу

об"єкт ІV

Б
ло

к

№ з/п

Н
ай

м
ен

ув
ан

ня Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)

Інвентарний 
номер 

(найбільшого 
основного засобу)

Рік вводу в 
експлуатац

ію

Плановани
й рік виводу 

з 
експлуатаці

ї

Причина включення 
Назва робіт 

(розшифрувати по 
кожному виду робіт)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Примітки Джерела 
фінансування

 

    

Пріоритетні
сть

(за рахунок 
прибутку)

Од. виміру

Усього в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Обсяг 
фінансування,  

тис. грн без 
ПДВ

Вартість 1 
одиниці 
тис. грн 
без ПДВ

Зазначити  
квартал 

завершенн
я робіт

Номер додатка, 
в якому 

міститься 
обґрунтування

Б
ло

к

№ з/п
Н

ай
м

ен
ув

ан
ня Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)

Інвентарний 
номер 

(найбільшого 
основного засобу)

Рік вводу в 
експлуатац

ію

Плановани
й рік виводу 

з 
експлуатаці

ї

Причина включення 
Назва робіт 

(розшифрувати по 
кожному виду робіт)

10

Реконструкція загальностанційної системи 
керування головного щита управління-1 та 
систем автоматичного керування 
газоперекачувальними агрегатами № 2, 7 
компресорного цеху №1 дотискувальної 
компресорної станції «Більче-Волиця» 
Стрийського виробничого управління 
підземного зберігання газу

103000035266; 
104000052418; 
104000052421; 
104000052423; 
104000052426; 
104000052430; 
104000052433; 
104000052436; 
103000036056; 
104000052442; 
104000052447; 
104000052449; 
104000052450; 
104000052452; 

1985 2021 Заміна морально та фізично застарілого обладнання 
загальностанційної автоматики (1998р.в.) в головному щиті 
управління-1 (ГЩУ-1), та обладнання систем автоматичного 
керування ГПА ст.№ 2,7  (1985р.в.) компресорного цеху (КЦ) -1 
дотискувальної компресорної станції (ДКС) «Більче-Волиця» 
для забезпечення автоматизованого ведення безперервного 
технологічного процесу компримування газу з головного щита 
управління (ГЩУ) -1  згідно заданих параметрів, покращення 
технологічного процесу перекачування газу, підвищення 
надійності та стабільності  роботи ДКС «Більче-Волиця», 
зокрема ГПА КЦ-1. 

реконструкція об"єкт 1 12 500 х - Додаток №10 4 Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 21.08.2020 

№513                 

прибуток

Технічне переоснащення
Інше

Інше 145 150
8 674 х амортизаційні 

відрахування
8 330 х інші

12
Будівництво системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення 
людей на компресорній станції "Більче-
Волиця" Стрийського виробничого 
управління підземного зберігання газу

х 2020 х Для приведення у відповідність до вимог ДБН А.2.5-76:2014 
«Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» 

будівництво об"єкт 1 507 х ІV Додаток №12 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 24.09.2019 

№388 

інші

13
Будівництво системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення 
людей на компресорній станції "Угерсько" 
Стрийського виробничого управління 
підземного зберігання газу

х 2020 х Для приведення у відповідність до вимог ДБН А.2.5-76:2014 
«Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» 

будівництво об"єкт 1 1 042 х ІV Додаток №13 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 24.09.2019 

№389

інші

14
Нове будівництво очисних споруд 
господарсько-побутових та зливових стоків 
Опарського виробничого управління 
підземного зберігання газу за межами с. 
Опари Дрогобицького р-ну Львівської обл.

х 2020 х Впровадження запатентованих новітніх біотехнологій очистки 
господарсько-побутових стічних вод, що дозволить скид 
очищених стоків у водні об"єкти водокористування із 
дотриманням державних санітарних правил та норм, водного 
Кодексу України та існуючого дозволу на спеціальне 
водокористування

будівництво об"єкт 1 5 260 х ІV Додаток №14 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 26.10.2017 

№438. Проект на 
коригуванні

інші

15 Будівництво очисних споруд на 
проммайданчиках підземного сховища газу 
та автотранспортного господарства 
Пролетарського виробничого управління 
підземного зберігання газу

х 2020 х Впровадження запатентованих новітніх біотехнологій очистки 
господарсько-побутових стічних вод, що дозволить скид 
очищених стоків у водні об"єкти водокористування із 
дотриманням державних санітарних правил та норм, водного 
Кодексу України та існуючого дозволу на спеціальне 
водокористування

будівництво об"єкт 2 2 455 х ІV Додаток №15 х Проектна 
документація 
затверджена. 

Накази від  
10.09.2019 №367 та 

№369

інші

16
Реконструкція системи протипожежної 
сигналізації приміщень Опарського  
виробничого управління підземного 
зберігання газу 

104000053571 1980 2020 Реконструкція системи протипожежної сигналізації  забезпечить 
автоматичне виявлення пожежі на стадії початкового загоряння, 
що дасть змогу максимально мінімізувати заподіяну шкоду від 
даного загоряння, та дасть можливість безпечно та вчасно 
евакуювати  працівників. Реконструкція СПС передбачає 
повідомлення про пожежу на пульт централізованого 
спостереження ДСНС, що прискорить прибуття пожежної 
команди ДСНС. 

реконструкція об"єкт 1 1 553 х ІV Додаток №16 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 01.10.2018 

№398 

інші

8 956 х амортизаційні 
відрахування

ІV Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 22.10.2018 

№478

об"єкт ІV Проектна 
документація 

  
  

1 х Додаток №1717 Реконструкція системи теплопостачання 
проммайданчика підземного сховища газу 

103000032495 1985 2020 Забезпечення безаварійної роботи системи опалення в зимовий 
час і підтримання необхідної температури для технологічного 

       

Ек
сп

лу
ат

ац
ія

 с
хо

ви
щ

ІІІ. Інші об"єкти

об"єкт

реконструкція

2020 Заміна  фізично застарілого обладнання, що забезпечить 
сучасний рівень управління та експлуатації підземного сховища 
газу, оперативне керування відбору та закачування газу, надійну 
роботу підземного сховища газу

технічне 
переоснащення

1 х Додаток №1111 Технічне переоснащення компресорного 
цеху Пролетарського виробничого 
управління підземного зберігання газу з 
заміною автоматичної системи газового 
пожежогасіння газоперекачувальних 
агрегатів ГПА-Ц-8

104000047854; 
104000047868; 
104000047883



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Примітки Джерела 
фінансування

 

    

Пріоритетні
сть

(за рахунок 
прибутку)

Од. виміру

Усього в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Обсяг 
фінансування,  

тис. грн без 
ПДВ

Вартість 1 
одиниці 
тис. грн 
без ПДВ

Зазначити  
квартал 

завершенн
я робіт

Номер додатка, 
в якому 

міститься 
обґрунтування

Б
ло

к

№ з/п
Н

ай
м

ен
ув

ан
ня Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)

Інвентарний 
номер 

(найбільшого 
основного засобу)

Рік вводу в 
експлуатац

ію

Плановани
й рік виводу 

з 
експлуатаці

ї

Причина включення 
Назва робіт 

(розшифрувати по 
кожному виду робіт)

10 833 х інші

18
Реконструкція системи теплопостачання 
адміністративного корпусу по вул. 
Сколівська, 3 Стрийського виробничого 
управління підземного зберігання газу

103000017682 2002 2020 Забезпечення безаварійної роботи системи опалення в зимовий 
час і підтримання необхідної температури для приміщень згідно 
санітарних норм

реконструкція об"єкт 1 14 667 х - Додаток №18 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 26.12.2019 

№566

амортизаційні 
відрахування

19
Технічне переоснащення автоматизованої 
системи раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення у разі їх виникнення на 
компресорній станції "Солоха" Мринського 
виробничого управління підземного 
зберігання газу

х 2020 2020 Для приведення у відповідність до вимог ДБН А.2.5-76:2014 
«Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» 

будівництво об"єкт 1 908 х ІV Додаток №19 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 24.09.2019 

№391

інші

20
Будівництво системи відеоспостереження та 
периметральної сигналізації дотискувальної 
компресорної станції “Дашава” 
Дашавського виробничого управління 
підземного зберігання газу

х 2021 х Для забезпечення недопущення несанкціонованого доступу та 
надійної охорони об"єктів на території підземних сховищ

будівництво об"єкт 1 8 185 х ІV Додаток №20 2 Проектна 
документація 

затверджена. Наказ  
від 18.12.2019 

№553                                         

прибуток

21
Капітальний ремонт інженерно-
лабораторного корпусу по вул. Конєва, 16 в 
м. Харкові 

103000026963 2021 х Для приведення у відповідність до додопустимих значень опору 
теплопередачі конструкції зовнішніх стін, забезпечення 
санітарних норм системи вентиляції та кондиціонування 
повітрообміну будівлі та для безпечного перебування людей

капітальний 
ремонт

об"єкт 1 40 145 х ІV Додаток №21 5 Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 31.05.2018 

№328

прибуток

22
Технічне переоснащення пожежної 
сигналізації в інженерно-лабораторному 
корпусі по вул. Конєва,16 в м. Харкові

103000026963 2021 х Заміна існуючої систему пожежної сигналізації на нову, яка 
відповідає вимогам теперішнього часу та забезпечить високу 
ступінь надійності в роботі

технічне 
переоснащення

об"єкт 1 3 325 х ІV Додаток №22 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 20.09.2016 №87

амортизаційні 
відрахування

23
Будівництво під'їздних доріг до 27-ми 
свердловин Більче-Волицько-Угерського 
підземного сховища газу

х 2021 х Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації підземних 
сховищ газу необхідно мати під"їзні дороги та робочі 
майданчики, що дозволить розташувати насосні агрегати та 
іншу техніку

будівництво об"єкт 1 4 381 х - Додаток №23 х Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
від 03.09.2015 ПД 

на коригуванні

інші

24
Будівництво системи відеоспостереження та 
периметральної сигналізації дотискувальної 
компресорної станції “Опари” Опарського 
виробничого управління підземного 
зберігання газу

х 2021 х Для забезпечення недопущення несанкціонованого доступу та 
надійної охорони об"єктів на території підземних сховищ

будівництво об"єкт 1 9 205 х ІV Додаток №24 6 Проектна 
документація 

затверджена. Наказ 
18.12.2019 №552          

прибуток

4 075 х амортизаційні 
відрахування

12 650 х інші

26 Придбання 188 733 Додаток №26

1 Технологічне обладнання х 2021 х Виробнича необхідність х од 18 3 771 х х х х х інші

2 Калібрувальні прилади х 2021 х Виробнича необхідність х од 14 12 678 х х х х х інші

3 Контрольні прилади х 2021 х Виробнича необхідність х од 15 299 х х х х х інші

4 Вимірювальні прилади х 2021 х Виробнича необхідність х од 44 2 120 х х х х х інші

5 Лабораторне обладнання х 2021 х Виробнича необхідність х од 40 4 756 х х х х х інші
6

Прилади визначення кількості та ФХП газу х 2021 х
Виробнича необхідність 

х од 4 5 217 х х х х х інші

7 Насосне обладнання х 2021 х Виробнича необхідність х од 16 2 284 х х х х х інші

8 Компресорне обладнання х 2021 х Виробнича необхідність х од 22 378 х х х х х інші

9 Бензоінструмент х 2021 х Виробнича необхідність х од 26 547 х х х х х інші

10 Буровий інструмент х 2021 х Виробнича необхідність х од 51 15 690 х х х х х інші

11 Гідравлічний інструмент х 2021 х Виробнича необхідність х од 3 633 х х х х х інші

IV. Закупівля техніки та обладнання

ін
ш

е

25
ПВР майбутніх років. в т.ч:

х х х

 
 

затверджена. Наказ 
від 10.09.2019 

проекти хпроектні роботи 41 х Додаток №25

    
проммайданчика підземного сховища газу 
Богородчани

       
       

обладнання і в службових приміщеннях згідно санітарних норм

 

Виробнича необхідність 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Б
ло

к

№ з/п
Н

ай
м

ен
ув

ан
ня Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)

Інвентарний 
номер 

(найбільшого 
основного засобу)

Рік вводу в 
експлуатац

ію

Плановани
й рік виводу 

з 
експлуатаці

ї

Причина включення 
Назва робіт 

(розшифрувати по 
кожному виду робіт)

Од. виміру

Усього в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Обсяг 
фінансування,  

тис. грн без 
ПДВ

Вартість 1 
одиниці 
тис. грн 
без ПДВ

Зазначити  
квартал 

завершенн
я робіт

Номер додатка, 
в якому 

міститься 
обґрунтування

Примітки Джерела 
фінансування

 

    

Пріоритетні
сть

(за рахунок 
прибутку)

12 Протипожежне обладнання х 2021 х Виробнича необхідність х од 12 204 х х х х х інші

51 110 7 прибуток

89 046 х інші

27
Обладнання зв"язку, мережеве, серверне, 
тощо

х 2021 х В результаті анбалдингу, більшість застарілої теніки залишилась 
на балансі АТ "Укртрансгаз". Закупівля серверного обладнання 
з метою створення основного та резервного центру обробки 
даних, заміна користувацьких ПК та оргтехніки

х к-т 1501 13 057 8,7 х Додаток №27 х х інші

28 Програмне забезпечення інформаційних 
технологій

х 2021 х Підтримка Microsoft закінчилась на початку 2015 року. 
Закупівля ліцензій програмне забезпечення Microsoft з 
рохрахунку за 1501 користувача

х к-т 1501 17 148 11,4 х Додаток №28 х х інші

29 Оформлення правовстановлюючих 
документів на землю

х 2021 х Для приведення у відповідність до чинного законодавства 
(Земельний Кодекс)

х од 650 10 975 16,9 х Додаток №29 х х інші

727 300
133 566
211 225
382 510

х
Виробнича необхідність 

х 55 хАвтотехніка будівельна та спеціальна х 2021

за рахунок прибутку
за рахунок інших джерел

од х х

V. Інше 

ін

13

Всього
за рахунок амортизаційних відрахувань

х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Будівництво 892 233
Реконструкція 732 177

з них по перехідних об'єктах:
1 Реконструкція площадки газозбірного пункту 

Червонопартизанського підземного сховища газу. 
Центральний блок підключення свердловин

104000047075 1979 2019 Заміна морально та фізично застарілого обладнання, що забезпечить сучасний рівень 
управління та експлуатації підземного сховища газу, оперативне керування відбору та 
закачування газу, надійну роботу підземного сховища газу 

реконструкція об"єкт 1 20 890 Проектна документація затверджена. 
Наказ від 13.02.2020 №76

Інше 97 475

Будівництво 60 329
з них по перехідних об'єктах:

2 Будівництво резервної електростанції компресорного цеху 
№1 підземного сховища газу Богородчани

х 2022 х Для забезпечення електропостачання ГПА, установки осушки газу, обладнання і систем 
ПСГ

будівництво об"єкт 1 37 519 Проектна документація 
затверджена.Наказ  від 08.08.2019 

№572                                             

Капремонт 15 859
з них по перехідних об'єктах:

3 Капітальний ремонт системи пожежогасіння дотискувальної 
компресорної станції "Дашава"

104000054964; 
104000055088; 
104000055182; 
104000055308; 
104000055417; 
104000055492.

1986 2020 Для підвищення показників надійності, ефективності завантаження агрегатів і економію 
паливного газупри роботі дожимної компресорної станції за понижених пластових 
тисків в підземному сховищі газу 

капітальний ремонт об"єкт 1 11 908 Проектна документація затверджена. 
Наказ від 11.01.2017 №8 

Реконструкція 1 835 508
з них по перехідних об'єктах:

4 Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної 
компресорної станції "Більче-Волиця"

103000036490; 
103000036494; 
103000036501; 
103000037400; 
103000037421

1993 2020 Заміна  5 штатних двигунів НК-12СТ на 5 нових газотурбінні двигуни потужністю 6,3 
МВт з ККД ≥31%, цехових систем і комунікацій

реконструкція об"єкт 1 782 348 Проектна документація 
затверджена.Наказ від 26.11.2018 

№798  

5 Реконструкція установки осушення газу дотискувальної 
компресорної станції "Угерсько" Угерського підземного 
сховища газу

104000060298 2017 2020 Для безпечної експлуатації установки осушки газу з підвищенням ефективності роботи 
та зменшення витрат ДЕГу, забезпечення якості підготовки газу який подається у 
магістральний газопровід

реконструкція об"єкт 1 130 537 Проектна документація затверджена. 
Наказ від 27.12.2018 №883 

6 Реконструкція загальностанційної системи керування 
головного щита управління-1 та систем автоматичного 
керування газоперекачувальними агрегатами № 2, 7 
компресорного цеху №1 дотискувальної компресорної станції 
«Більче-Волиця» Стрийського виробничого управління 
підземного зберігання газу

103000035266; 
104000052418; 
104000052421; 
104000052423; 
104000052426; 
104000052430; 
104000052433; 
104000052436; 
103000036056; 
104000052442; 
104000052447; 
104000052449; 
104000052450; 
104000052452

1985 Заміна морально та фізично застарілого обладнання загальностанційної автоматики 
(1998р.в.) в головному щиті управління-1 (ГЩУ-1), та обладнання систем 
автоматичного керування ГПА ст.№ 2,7  (1985р.в.) компресорного цеху (КЦ) -1 
дотискувальної компресорної станції (ДКС) «Більче-Волиця» для забезпечення 
автоматизованого ведення безперервного технологічного процесу компримування газу з 
головного щита управління (ГЩУ) -1  згідно заданих параметрів, покращення 
технологічного процесу перекачування газу, підвищення надійності та стабільності  
роботи ДКС «Більче-Волиця», зокрема ГПА КЦ-1. 

реконструкція об"єкт 1 95 816 Проектна документація затверджена. 
Наказ від 21.08.2020 №513                 

Технічне переоснащення 509 299

Інше 220 632

 План розвитку газосховищ на 2021  ̶  2030 роки
Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз"

на другий  ̶  третій рік (2022-2023 рр.)
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рік виводу з 
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Причина включення Назва робіт Од. виміру
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Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу) Інвентарний 
номер

Рік вводу в 
експлуатацію

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн без ПДВ

Примітки
Планований 
рік виводу з 
експлуатації

Причина включення Назва робіт Од. виміру

Усього в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

 

    з них по перехідних об'єктах:
7 Реконструкція системи теплопостачання адміністративного 

корпусу по вул. Сколівська, 3 Стрийського виробничого 
управління підземного зберігання газу

103000017682 2002 2020 Забезпечення безаварійної роботи системи опалення в зимовий час і підтримання 
необхідної температури для приміщень згідно санітарних норм

реконструкція об"єкт 1 952 Проектна документація затверджена. 
Наказ від 26.12.2019 №566

8 Будівництво під'їздних доріг до 27-ми свердловин Більче-
Волицько-Угерського підземного сховища газу

х 2021 будівництво об"єкт 1 4 544 Проектна документація затверджена. 
Наказ від 03.09.2015 ПД на 

коригуванні

Придбання 256 000

Придбання інших активів 21 000

4 543 037Всього

ін
ш

е

IV. Закупівля техніки та обладнання

об
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д
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V. Інше 

 

ін
ш

е



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Будівництво х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 613 628

Реконструкція х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 1 671 558

Технічне переоснащення х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 228 333

Реконструкція х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 4 018 529

Технічне переоснащення х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 1 693 333

Інше х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 23 333

Придбання х х х з метою розвитку та оптимізації функцій зберігання природного 
газу 476 000

Придбання інших активів 73 000

8 797 716

Усього в 
кількісному 

виразі, 
одиниці
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ІІІ. Інші об"єкти

 План розвитку газосховищ на 2021  ̶  2030 роки

Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз"

на четвертий  ̶  десятий рік (2024-2030 рр.)

Блок № з/п

Н
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м
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ан

ня

Назва заходу Інвентарний 
номер

Рік вводу в 
експлуатацію

Орієнтовний обсяг 
фінансування,  тис. 

грн без ПДВ
Примітки

Планований 
рік виводу з 
експлуатації

Причина включення Назва робіт Од. 
виміру



 

ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

Додаток 6.1. Перелік ліцензій та дозволів АТ «Укртрансгаз» за 
напрямком діяльності по підземних сховищах газу 

АТ «Укртрансгаз» здійснює свою діяльність за напрямком підземних 
сховищах газу на підставі таких ліцензій та дозволів:  

  
1. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики (НКРЕ) АЕ № 194512 від 11.03.2013 на зберігання природного 
газу, газу (метану) вугільних родовищ.  

2. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики (НКРЕ) АЕ № 194604 від 25.07.2013 на виробництво теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з 
використання нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.  

3. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг АЕ № 199672 від 04.12.2013 на виробництво теплової 
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках та установках з використання нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії).  

4. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг АЕ № 199673 04.12.2013 на транспортування теплової 
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.  

5. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг АЕ № 199674 від 04.12.2013 на постачання теплової 
енергії.  

6. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1847 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Більче-Волицько-
Угерського газосховища).  

7. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1848 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Дашавського 
газосховища). 

8. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1849 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Богородчанського 
газосховища).  

9. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1850 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Угерського газосховища). 

10. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1851 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Олишівського 
газосховища). 

11. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1852 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Червонопартизанського 
газосховища). 

12. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1853 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Солохівського 
газосховища).  
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13. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1854 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Краснопопівського 
газосховища).  

14. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1855 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Вергунського 
газосховища). 

15. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1856 
від 26.04.1999 на користування надрами (експлуатація Опарського газосховища). 

16. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 1867 
від 30.04.1999 на користування надрами (експлуатація Кегичівського 
газосховища). 

17. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 2320 
від 30.11.2000 на користування надрами (експлуатація Пролетарського 
газосховища).  

18. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки; експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  

19. Дозвіл на централізоване водопостачання та водовідведення № 58 від 
11.05.2018 

20. Дозволи на спец водокористування.  
21. Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  
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Додаток 6.2. Історичний та поточний стан попиту на послуги зі 
зберігання природного газу 

6.2.1. Внутрішнє споживання, власний видобуток та імпорт 

Загалом система ПСГ АТ «Укртрансгаз» використовується для 
забезпечення зростаючого споживання природного газу в осінньо-зимовий 
період, а також забезпечення надійності транспортування природного газу до 
країн ЄС. Відповідно рівень завантаженості відбору/закачування та 
використання ПСГ на пряму залежить від рівня споживання природного газу в 
Україні. 

Споживання природного газу в Україні. 
Україна є одним з найбільших споживачів природного газу в Європі. 

Система газопостачання та основні принципи споживання газу в Україні 
започатковані ще в 50-х роках ХХ сторіччя і її розвиток був обумовлений, в 
першу чергу, низькими цінами на природний газ. Як наслідок такого розвитку, 
Україна є однією з країн, які найменш ефективно використовують природний газ 
в промисловості, тепло- та електроенергетиці та побуті.  

Починаючи з 2005 року рівень, споживання природного газу поступово 
скорочується. В 2006 році рівень споживання природного газу склав 67 млрд куб. 
м. В наступні роки, в першу чергу в зв’язку з різким підвищенням вартості газу, 
що повело за собою більш ширше впровадження енергозберігаючих технологій 
та заходів з економії, споживання газу в Україні значно зменшилось – з 59,3 млрд 
куб. м в 2011 році до 50,4 млрд куб. м в 2013 році. В результаті бойових дій на 
сході України та тимчасового виходу частини території України з під контролю 
органів державної влади, пошкодження газової інфраструктури, а також 
знаходження значної кількості промислових об’єктів на території проведення 
операції об’єднаних сил, споживання природного газу зменшилось – з 50,4 млрд 
куб. м в 2013 році до 42,6 млрд куб. м в 2014 році. Протягом наступних періодів 
загальне споживання природного газу в Україні продовжувало скорочуватися і в 
2017 році зменшилось до 31,9 млрд куб. м що на 3,9% (1,3 млрд куб. м) менше 
ніж в попередньому періоді. Причинами такого скорочення були загальні 
негативні тенденції в економіці в 2015 році, що призвели до значного падіння 
рівня ВВП, навіть не зважаючи на те, що в 2016 році ВВП зріс на 2,4%, а в 2017 
на 2,5%4, загалом рівень ВВП в 2018 році порівняно з докризовим рівнем 2013 
року, все одно був меншим на 70.4%. Скорочення в 2018 році індексу 
виробництва промислової продукції до 95,3% не мало пропорційного впливу на 
споживання природного газу. 

                                           
4 International monetary fund. 
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Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2019 році 
збільшився на 3,2% в порівнянні з 2018-м. Найбільше в 2019 році виріс сектор 
будівництва - на 23%. Майже 15% збільшився сектор послуг. Істотно зросли 
сфера IT (7,5%), операції з нерухомістю (7,5%), тимчасове розміщення і 
організація харчування (7,1%), а найбільше падіння було зафіксовано саме в 
енергетичній сфері (-4,2%). 

Динаміку споживання газу в цілому та за основними категоріями 
споживачів наведено на рисунку 6.1. 

 

 
Примітка: * – включає в себе ВТВ, нормативні втрати та власні потреби 

газорозподільчих. підприємств 
** – виробничо-технологічні потреби при транспортуванні та видобутку 
природного газу 

Рис. 6.1 Динаміка споживання газу за категоріями споживачів в Україні в період з 2012 по 
2019 роки в млрд куб. м/рік5 

 
Видобуток та імпорт 
Попит споживачів України на природний газ забезпечується власним 

видобуванням та імпортом. 

                                           
5 В розділі ТКЕ за 2016 включено ТКЕ для бюджетних організацій, яке раніше по балансу відображалося 

в розділі промисловості. 
* Враховує витрати газу  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ВТВ** 3,1 3,5 2,9 2,5 2,8 3,4 3,6 3,1
Споживання України* 51,7 46,9 39,8 31,4 30,4 28,5 28,7 26,7
Разом 54,8 50,4 42,6 33,9 33,2 31,9 32,3 29,8
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Обсяги власного видобутку газу в роки незалежності України складали 
близько 20 млрд куб. м/рік з незначними коливаннями - від 18,1 млрд куб. м в 
1997 році до 21,4 млрд куб. м в 2013 році. 

Основними суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з 
видобутку газу в Україні є компанії «Групи Нафтогаз» (НАК «Нафтогаз 
України»): АТ «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз», 
АТ «Укрнафта», які сумарно видобувають близько 80% газу в країні. 

Динаміку обсягів видобування газу в період з 2012 по 2019 роки з частками 
основних газовидобувних підприємств наведено на рисунку 6. 2. 

У зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим, 
починаючи з ІІ кварталу 2014 року, з обсягів видобутого газу виключено всі 
свердловини ДАТ «Чорноморнафтогаз» які перебувають на територій АР Крим. 
Обсяги видобутку ДАТ «Чорноморнафтогаз» в зазначений період складали 1,1 – 
1,7 млрд куб. м.  

Проте загальний обсяг видобутку знизився неістотно завдяки стабільному з 
2012 року росту обсягів видобутку інших газовидобувних підприємств (більше 
50 приватних компаній), серед яких найбільшими 
ПрАТ «Нафтогазвидобування»6 (ДТЕК Нафтогаз) та група компаній Burisma 
Holdings7, на долю яких припадає близько 70,4% обсягів видобутку інших 
компаній. 

 
Рис. 6.2 Динаміка видобування газу в Україні в період з 2012 по 2019 роки в млрд куб. м/рік 

                                           
6 https://oilandgas.dtek.com/ua/  
7 http://burisma.com  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
інші 2,3 2,8 3,3 3,9 4,2 4,1 4,4 4,6
ДАТ "Чорноморнафтогаз" 1,2 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАТ "Укрнафта" 2,0 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2
АТ "Укргазвидобування" 15,0 15,1 15,1 14,5 14,6 15,3 15,5 14,9
Разом 20,5 21,4 20,5 19,9 20,1 20,5 21,0 20,7
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Другою складовою, що забезпечує потреби споживання газу в Україні, є імпорт 
природного газу. До 2011 року включно, Україна імпортувала газ виключно з 
Російської Федерації. В 2012 році Україною було розпочато диверсифікацію 
поставок природного газу. В 2015 році структура імпорту вже істотно 
відрізнялась від структури імпорту в 2014 році, а саме – частка РФ в загальній 
структурі імпорту склала вже 37,2 % від загального обсягу імпортованого газу. 
Увесь інший обсяг було імпортовано з Європи, зокрема з польського, 
словацького та угорського напрямків. За підсумком періоду з 2016 по 2019 роки 
100% імпорту газу забезпечено з європейського напрямку. З 26.11.2015 року 
Україна припинила імпорт природного газу з Російської Федерації за чинним 
контрактом № КП від 19.01.2009.  
 

 
Рис.6.3 Динаміка імпорту газу в Україну в період з 2012 по 2019 

 

6.2.2. Загальні обсяги зберігання 

Обсяги закачування/відбору газу пов’язані напряму з обсягом споживання в 
Україні, обсягом видобування, ресурсом імпортованого газу та наявності або 
відсутності транзитного потоку газу з РФ до країн ЄС.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
з країн ЄС 0,1 2,1 5,1 10,3 11,1 14,1 10,6 14,3
з Росії 32,8 25,8 14,4 6,1 - - - 0
Імпорт разом 32,9 27,9 19,5 16,4 11,1 14,1 10,6 14,3
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Рис.6.4 Відношення обсягу відбору газу до річного споживання 

Споживачами послуг зі зберігання газу в Україні до 2019 року були в 
основному вітчизняні суб'єкти господарювання, в першу чергу – НАК «Нафтогаз 
України», який використовував ПСГ для покривання сезонних та добових 
коливань попиту. Але у 2019 році міжнародні компанії почали активно 
використовувати послугу зберігання газу в режимі "митного складу", який 
дозволив міжнародним гравцям зберігати газ без сплати митних платежів, якщо 
газ тимчасово зберігається без реалізації на території України строком до 3-х 
років. Тому в майбутніх періодах необхідно при плануванні враховувати не лише 
внутрішнє споживання природнього газу в Україні, але й повернення газу 
власникам за межі митної території України 

 

 
Рис.6.5 Динаміка обсягів закачування/відбору газу за період з 1991 по 2019 роки, млрд 

куб. м 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Відношення відбір/споживання 26,9% 24,5% 28,8% 20,5% 25,3% 20,2% 32,9% 26,8%
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Найбільші відносні відбори газу були в періоди обмеження постачання газу 

зі сторони Росії. Це зростання було викликано також і необхідністю безумовного 
виконання обов'язків за транзитною угодою. 

Починаючи з 2009 р. обсяги відбору в основному перевищували обсяги 
закачування і залишок газу поступово зменшувався до 2013 року. В 2014-2015 
рр. залишок знову почав рости, але це пов’язано вже зі тотальним зменшенням 
споживання газу промисловістю України.  

Сезони у період 2014 -2017 були мінімальними в історії ПСГ України за 
обсягами як закачування, так і відбору газу. 

В 2019 році в Українські газосховища було закачано максимальний обсяг 
газу за останні 7 років 

Рис.6.6 Динаміка обсягів закачування/відбору газу, споживання та транспортування за період 
з 2012 по 2019 роки, млрд куб. м 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Закачування 13,4 11,2 9,8 9,5 6,4 9,1 9,8 13,1
Відбір 14,7 12,3 12,3 7,0 8,4 6,4 10,6 8,0
Споживання 54,8 50,4 42,6 33,9 33,2 31,9 32,3 29,8
Транзит 84,3 86,1 62,2 67,1 82,2 93,5 86,8 89,6
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Рис.6.7 Ступінь заповнення ПСГ України в період з 2012 по 2019 років (на закінчення 

періодів закачування/відбору), % 

 
Рис.6.8 Динаміка показника сумарного залишку газу в ПСГ України на період з 2012 по 2019 

роки, млрд куб. м 

У 2019 році спостерігалася позитивна динаміка збільшення обсягів 
закачування завдяки запровадженню послуги зберігання в режимі митного 
складу для нерезидентів та резидентів України, та очікуванням припинення 
транзиту Російського газу з 01.01.2020. 

У 2020 році дана позитивна тенденція, щодо збільшення обсягів 
закачування та зберігання газу у вітчизняних газосховищах продовжилась. Обсяг 
зберігання газу досяг максимальних об’ємів за останні 10 років (на 28.09.2020, 
більше 27,9 млрд.м3). 

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

Ступінь заповненості ПСГ на 
початок сезону відбирання 66,5% 65,5% 55,5% 54,1% 55,1% 47,6% 54,9% 55,6% 70,4%

Ступінь заповненості ПСГ на 
кінець сезону відбору 22,3% 19,3% 22,6% 24,5% 27,2% 25,4% 24,0% 28,3% 51,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2011/2
012

2012/2
013

2013/2
014

2014/2
015

2015/2
016

2016/2
017

2017/2
018

2018/2
019

2019/2
020

Об'єм на кінець закачування 20,6 20,3 17,2 16,8 17,1 14,7 17,0 17,20 21,80
Об'єм на кінець відбирання 6,9 6,0 7,0 7,6 8,4 7,9 7,4 8,70 15,80

 -

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

м
лр

д 
ку

б 
м



 

ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

Додаток 6.3. Регіональний ринок природного газу та розвиток 
підземного зберігання газу в сусідніх країнах 

6.3.1. Стан ПСГ держав Центральної та Східної Європи 

Україна займає перші місця в Європі за активним обсягом газу та 
динамічними показниками продуктивності роботи ПСГ, за виключенням 
Німеччини, значний обсяг ПСГ якої припадає на ПСГ в соляних кавернах. 

Рис.6.9 Сумарні обсяги активного газу в ПСГ окремих країн Європи.  
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Рис.6.10 Сумарні динамічні показники ПСГ окремих країн Європи 

Загальний стан підземного зберігання газу держав Європи можливо 
охарактеризувати так: 

1) в Європі в цілому експлуатується розвинута мережа ПСГ, які завдяки 
достатній пропускній спроможності ГТС значною мірою 
забезпечують добові та сезонні коливання попиту на природний газ; 

2) протягом останніх 10 років в наявності тенденція розвитку ПСГ як 
збільшення відношення загального обсягу активного газу, так і 
покращення динамічних характеристик ПСГ – а саме збільшення 
продуктивності в режимі відбору. Для багатьох держав цей показник 
перекриває сумарний піковий добовий попит, а практично для всіх 
держав – піковий добовий попит в енергетичному секторі. 

З точки зору впливу на стратегію розвитку ПСГ України важливо 
проаналізувати поточний стан та плани розвитку ПСГ найближчих сусідів 
України ‒ держав ЦСЄ регіону. 

Європейські оператори протягом останніх років забезпечують досить 
високий рівень завантаженості потужностей ПСГ – в загальному по Є28 в межах 
85% – 96%, а для більшості держав ‒ не менше 90%. 
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Динаміку завантаження потужностей ПСГ держав Є28 наведено на рисунку 
Рис.6.11. 

 
Рис. 6.11. Динаміка завантаження потужностей ПСГ держав Є28 2013-2019 (2019 рік станом 

на 18.09.19) 

6.3.2. Перспективи розвитку ПСГ держав Центральної та Східної 
Європи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.12. Показники росту обсягу активного газу ПСГ країн Європи8 

 

                                           
8 http://www.gie.eu/index.php/maps-data/gse-storage-map 
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Стан ПСГ з точки зору забезпечення надійності газопостачання в окремих 
державах такий: 

1) в середньому по Європі та в більшості країни обсяги активного газу в 
ПСГ складають до 40% від річного попиту, що дає гарантію захисту від 
випадків короткочасного зриву газопостачання; 

2) виключенням є Австрія ‒ майже 113 % та Угорщина і Словаччина – 55% 
та 55% відповідно, тим самим ці держави в достатній мірі захищені від 
випадків довгочасного зриву газопостачання, а також можуть надавати 
газ сусіднім державам – Чехії, Сербії, Румунії, Болгарії, а також Польщі 
після реалізації проектів інтерконекторів «Польща – Чехія» TRA-N-273 
та Польща ‒ Словаччина з коридором «Північ ‒ Південь» TRA-N-275; 

3) переважна більшість ПСГ експлуатуються з достатньо високими 
коефіцієнтами завантаження – не менше 90%, а станом на вересень 2019 
року загальний рівень завантаження потужностей ПСГ держав Є28 досяг 
рівня 95%, а в таких країнах як Австрія, Франція, Чеська Республіка – 
99%, тому виник попит на додаткові послуги зі зберігання газу у 
газосховищах України; 

4) для більшості держав максимальна денна продуктивність в режимі 
відбору дає змогу перекрити сумарний піковий денний попит. Австрія, 
Німеччина, Словаччина та Угорщина мають значний запас за цим 
показником і можуть в разі аварійних ситуацій підтримувати протягом 
певного часу газопостачання сусідніх країн; 

За даними GIE до 2030 р. прогнозується зростання загального обсягу 
активного газу ПСГ країн Європи майже на 35 млрд куб. м – до 145 млрд куб. м, 
в першу чергу за рахунок Італії та Великобританії.9 
 

На графіку Рис. 6.13 наведено прогноз зміни відношення загальних обсягів 
активного газу ПСГ до обсягів річного споживання Є28 та окремих країн за 
трьома сценаріями згідно з TYNDP ENTSOG 2017. 
 

                                           
9 http://www.gie.eu 



 

ПЛАН РОЗВИТКУ ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2021 – 2030 роки 

 
 Рис. 6.13 Прогноз зміни відношення загальних обсягів активного газу ПСГ до обсягів 

річного споживання Є28 та окремих країн 
 
На підставі вище приведеного опису стану ПСГ країн ЄС28 та перспектив 

їх розвитку до 2030 року можна зробити такі висновки щодо можливої 
перспективи розвитку ПСГ України: 

1) поява попиту зі сторони країн Східної Європи на використання наявних 
вільних обсягів активного газу в ПСГ, в першу чергу Більче-Волцького 
ПСГ, за умови приведення стану цих послуг до вимог європейського 
ринку зберігання природного газу; 

2) зважаючи на загальні тенденції розвитку країн Є28 в бік збереження та 
покращення довкілля більш вірогідним є ріст споживання газу країнами 
Є28. В цьому випадку ймовірність появи попиту зі сторони країн Східної 
Європи на використання наявних вільних обсягів активного газу в 
сховищах газу України зростає до практично прийнятних величин, що 
фактично підтверджено обсягами зберігання газу протягом 2020 року. 
На кінець вересня 2020 обсяг зберігання газу вітчизняними та 
закордонними замовниками складає більше ніж 27,9 млрд.м3  
  

EU2
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Додаток 6.4. Узагальнений технічний стан об'єктів інженерно-технологічного комплексу Оператора газосховищ 
АТ «Укртрансгаз» 

Таблиця 6.1. Узагальнений технічний стан об'єктів інженерно-технологічного комплексу АТ «Укртрансгаз» 

№ з/п Назва обладнання  Одиниця 
виміру 

Технічний стан на 
початок 

прогнозного 
періоду 

Обсяги 
запланованих 

робіт на 2021 рік, 
тис. грн без ПДВ 

Обсяги 
запланованих 

робіт на 2022-2023 
рр., тис. грн без 

ПДВ 

Обсяги 
запланованих 

робіт на 2024-2030 
рр., тис. грн без 

ПДВ 

Прогнозний 
технічний стан на 

кінець 
прогнозного 

періоду з 
урахуванням 

обсягів 
запланованих 

робіт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Споруди газосховищ 

км 

1 362     
у т. ч. з терміном експлуатації 1 362     
до 25 років 9    задовільний 
від 25 до 40 років 1 110    задовільний 
понад 40 років 244    задовільний 

2 

Споруди газосховищ 

км 

1 362     
у задовільному стані 1 45,5    задовільний 
підлягає реконструкції 12    задовільний 
підлягає капітальному ремонту -    задовільний 
підлягає повній заміні 4,5    задовільний 

3 

Інше (основне та допоміжне 
технологічне обладнання, фонд 
свердловин, будівлі, основне та 
допоміжне технологічне 
обладнання КС ПСГ) од. 

2 065 1 472 051 5 071 309 11 029 600  

у задовільному стані 1 715 - - - задовільний 
підлягає реконструкції 50 251 208 2 787 868 7 610 088 задовільний 
підлягає капітальному ремонту 25 479 540 618 499 2 005 000 задовільний 
підлягає повній заміні 275 741 303 1 664 942 1 414 512 задовільний 
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Додаток 6.5. Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, 
виконаних на колісних шасі 

 Таблиця 6.2. Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, 
виконаних на колісних шасі 

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

  
  

(базовий період-2) 
2018 рік 

(базовий період -1) 
2019 рік 

(базовий період) 
2020 рік 

(прогнозний період) з 
урахуванням обсягів 
запланованих робіт, 

2021 рік 
1 2 3 5 6 7 8 

1 

Загальна кількість 
колісної техніки, з них: од. 360 360 355 463 

у задовільному стані од. 318 316 315 302 
% 88% 88% 89% 65% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 20 24 24 108 
% 6% 7% 7% 23% 

підлягають списанню од. 22 20 16 53 
% 6% 5% 4% 12% 

2 

Вантажні автомобілі, з 
них: од. 51 50 50 70 

у задовільному стані од. 45 45 45 44 
% 87% 89% 90% 63% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 3 3 3 14 
% 6% 6% 6% 20% 

підлягають списанню од. 3 2 2 12 
% 7% 5% 4% 17% 

3 

Легкові автомобілі, з 
них: од. 72 75 75 92 

у задовільному стані од. 62 64 66 57 
% 86% 85% 88% 63% 
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№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

  
  

(базовий період-2) 
2018 рік 

(базовий період -1) 
2019 рік 

(базовий період) 
2020 рік 

(прогнозний період) з 
урахуванням обсягів 
запланованих робіт, 

2021 рік 
1 2 3 5 6 7 8 

потребують капітального 
ремонту 

од. 5 6 5 23 
% 8% 9% 7% 25% 

підлягають списанню од. 5 5 4 12 
% 6% 6% 5% 13% 

4 

Автобуси, з них: од. 30 30 29 41 

у задовільному стані од. 26 25 25 23 
% 86% 83% 84% 56% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 2 3 3 12 
% 7% 11% 11% 30% 

підлягають списанню од. 2 2 1 6 
% 7% 6% 5% 14% 

5 

Мікроавтобуси, з них: од. 16 16 15 14 

у задовільному стані од. 12 12 11 7 
% 75% 74% 75% 50% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 2 3 3 6 
% 12% 17% 19% 43% 

підлягають списанню од. 2 1 1 1 
% 13% 9% 6% 7% 

6 

Автокрани, з них: од. 13 13 13 18 

у задовільному стані од. 12 12 12 11 
% 92% 92% 96% 61% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 1 1 1 7 
% 8% 8% 4% 39% 

підлягають списанню од. 0 0 0 0 
% 0% 0% 0% 0% 
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№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

  
  

(базовий період-2) 
2018 рік 

(базовий період -1) 
2019 рік 

(базовий період) 
2020 рік 

(прогнозний період) з 
урахуванням обсягів 
запланованих робіт, 

2021 рік 
1 2 3 5 6 7 8 

7 

Трактори та будівельна 
техніка, з них: од. 68 65 62 47 

у задовільному стані од. 59 58 54 36 
% 87% 89% 87% 77% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 3 3 4 8 
% 4% 5% 6% 18% 

підлягають списанню од. 6 4 4 3 
% 9% 6% 7% 65% 

8 

Інші види колісної 
техніки (спеціальні 
автомобілі), з них: 

од. 110 111 111 181 

у задовільному стані од. 102 101 102 124 
% 93% 91% 92% 69% 

потребують капітального 
ремонту 

од. 4 5 5 38 
% 3% 4% 4% 21% 

підлягають списанню од. 4 5 4 19 
% 4% 5% 4% 10% 
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Додаток 6.6. Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики 

Таблиця 6.3. Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики 
  

Назва показника Одиниця 
виміру 

Показник на кінець року 

№ 
з/п 2018 2019 2020 

(2021 рік) з 
урахуванням 

обсягів 
запланованих 

робіт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Прилади діагностики та контролю, у тому 
числі: од. 96 99 98 99 

у задовільному стані од. 90 91 91 91 
% 93,75% 91,92% 92,85% 91,92% 

потребує капітального ремонту од. 4 4 4 4 
% 4,17% 4,04% 4,08% 4,04% 

підлягає списанню од. 2 4 3 4 
% 2,08% 4,04% 3,06% 4,04% 

2 

Інші прилади (розшифрувати), у тому 
числі: од. 186 187 190 190 

у задовільному стані од. 182 182 185 185 
% 97,85% 97,33% 97,37% 97,37% 

потребує капітального ремонту од. 3 4 2 2 
% 1,61% 2,14% 1,05% 1,05% 

підлягає списанню од. 1 1 3 3 
% 0,54% 0,53% 1,58% 1,58% 
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Додаток 6.7. Узагальнений стан комп'ютерної техніки 

 Таблиця 6.4. Узагальнений стан комп'ютерної техніки 

Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду 

Група за роком випуску Кількість, од. % 

Комп'ютери (базовий період-3) року випуску до 2015 року 1218 83,30 

Комп'ютери (базовий період-2) року випуску 2016 рік 15 1,04 

Комп'ютери (базовий період-1) року випуску 2017 рік 2 0,11 

Комп'ютери (базовий період) року випуску 2018 рік 108 7,40 

Комп'ютери (базовий період) року випуску 2019 рік 119 8,15 

Усього 1462 100,00 
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