Обґрунтування
щодо необхідності перегляду тарифу на послуги
розподілу природного газу ВАТ «Кіровоградигаз» на 2018 рік
На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 року №866 «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ВАТ
«Кіровоградигаз» надає обґрунтування щодо необхідності перегляду структури тарифу на
послуги розподілу природного газу на 2018 рік з метою отримання зауважень та
пропозицій.
Складові структури тарифу на послуги розподілу природного газу:
1. Матеріальні витрати:
1.1. Вартість газу на технологічні та власні потреби складають - 196757,5 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в статті «Матеріальні витрати» товариства становить
вартість природного газу на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормовані
втрати ( далі ВТВ) та власні потреби.
Для розрахунку тарифу обсяг природного газу на технологічні потреби врахований
на рівні передбачених планованих обсягів втрат та виробничо-технологічних витрат
природного газу на 2017 рік. При цьому, розрахунок граничних обсягів природного газу,
який використовується на ВТВ, та підстава щодо включення таких витрат до собівартості,
регламентований Методиками їх розрахунку, затверджених наказом Міністерства палива
та енергетики України від 30.05.2003 №264 «Методика визначення питомих виробничотехнологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними
мережами» та Методика визначення питомих виробничо-технологічних витрат
природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами», та
наказом від 21.10.2003 №595 «Методика визначення питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі не приведення об'єму газу до
стандартних умов».
1.2.Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші
матеріальні витрати) плануються виходячи із фактичних витрат за 2017 рік із врахуванням
необхідної потреби для придбання різних матеріалів та запасних частин на утримання,
технічне обслуговування та поточний ремонт вуличних та дворових газових мереж,
газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктів (труби, ізоляційні матеріали,
запасні частини, фарби, мастильні та будівельні матеріали та інші). Витрати на
оплату електроенергії, паливо-мастильних матеріалів (масло, бензин, дизпаливо,
зріджений газ) розраховані у ВАТ згідно затверджених мінімально необхідних норм, та з
урахуванням основних прогнозних макроекономічних показників економічного і
соціального розвитку України на 2018 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від
01.12.2017 року №906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Постанови Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2017 року №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2018-2020 роки»»), виходячи із необхідної потреби для
здійснення виробничої діяльності товариства. При розрахунку застосовувались
макроекономічні показники по ІI сценарію розвитку.
Очікувана сума витрат планується в розмірі 19203,1 тис.грн.
2.1.2. Витрати на оплату праці:
Витрати на оплату праці розраховані з урахуванням порядку визначення витрат на
оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги розподілу природного газу,
відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу
природного газу» (Постанова НКРЕКП від 25.02.2016 року №236) що враховує зокрема
такі показники: середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника,

зайнятого у промисловості, прогнозованого річного індексу зростання номінальної
заробітної плати, індексу споживчих цін у середньому до попереднього року відповідно
до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки та бюджетної політики
(Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року №906.). Витрати плануються в
розмірі – 198352,6 тис грн.
2.1.3.Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
Планові витрати по цій статті розраховані виходячи з величини витрат на оплату
праці та ставки єдиного соціального внеску встановленого законодавством у розмірі 22%.
Витрати плануються в розмірі 43637,6 тис.грн.
2.1.4. Амортизаційні відрахування :
«Амортизаційні відрахування» плануються на рівні фактичних витрат 2017 року в
розмірі 11364,2 тис.грн. Дані кошти використовуються товариством для ремонту, заміни
газорозподільної системи, які передбачені Планом розвитку газорозподільної системи
товариства на 2018 рік.
2.1.5. Інші витрати на 2018 рік Інші витрати плануються виходячи із фактичних витрат
за 2017 рік із врахуванням необхідної потреби та з урахуванням основних прогнозних
макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік
(Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року №906 «Про внесення змін у
додатки 1 і 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року №411
«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020
роки»»). При розрахунку застосовувались макроекономічні показники по ІІ сценарію
розвитку. Очікувана сума витрат планується в розмірі – 30742,7 тис.грн.
2.1.5.1. Витрати на повірку та ремонт лічильників населенню на 2018 рік плануються у в
розмірі - 1780,8 тис.грн. Планується в 2018 році повірити 25923 лічильники.
2.1.5.2. Плата за надане в експлуатацію майно, що належить державі :
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 року №95
«Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових»
(із змінами і доповненнями). Сума коштів необхідних для включення в тариф становить –
12703,6 тис.грн.
2.1.5.3. На виконання Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 року №491 «Про затвердження
Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» на 2018 рік
проведено розрахунок річної суми внеску на регулювання виходячи з відсоткової ставки –
0,1% до розрахункового чистого доходу товариства. Внесок на регулювання планується в
розмірі 738,6 тис.грн. без ПДВ)
2.1.5.3.Інші витрати на 2018 рік це витрати на послуги сторонніх організацій, а також
витрати товариства (не матеріальні) для забезпечення виробничих процесів, розраховані
на підставі фактичних витрат товариства за 2017 рік із врахуванням необхідної потреби та
з урахуванням основних прогнозних макроекономічних показників економічного і
соціального розвитку України на 2018 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від
01.12.2017 року №906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Постанови Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2017 року №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2018-2020 роки»»). При розрахунку застосовувались
макроекономічні показники ІІ сценарію розвитку. Планова сума становить 15519,7
тис.грн.

2.1.6. Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду
лічильників:
Витрати на заміну лічильника та/або створення обмінного фонду лічильника
планується відповідно до вимог пункту 4 глави 8 розділу Х «Кодексу газорозподільних
систем» та згідно з пунктом 7 розділу III Методики, відповідно до якого до складу інших
планових витрат включаються, зокрема витрати, пов'язані зі створенням обмінного фонду
приладів обліку, в межах 3% від встановленої кількості приладів обліку у населення. На
2018 рік планується сума в розмірі 8584,5 тис.грн.
2.1.7. Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої
потужності в точках виходу з газотранспортної системи:
Це кошти на оплату послуг оператора газотранспортної системи обсягу замовленої
потужності в точках виходу з газотранспортної системи. Планова сума становить 132269,9
тис.грн.
2.1.8. Витрати на капітальні вкладення, відповідно до частини першої статті 42 ЗУ
«Про ринок природного газу» з метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та
якості постачання природного газу газорозподільною системою та з урахуванням
законодавства з питань охорони довкілля та енергоефективності оператор
газорозподільної системи розробляє та щорічно подає на затвердження Регулятору план
розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років. Отже для забезпечення
фінансування капітальних витрат, пов’язаних з забезпеченням безпеки, надійності,
регулярності та якості постачання природного газу газорозподільною системою
планується передбачити кошти на загальну суму – 19836,0 тис.грн.
2.1.9. Компенсація різниці в цінах ВТВ за 2014-2017 роки та тарифної виручки у
зв’язку з падінням обсягів розподілу газу.
Це кошти, які наше підприємство недоотримало внаслідок суттєвого падіння
обсягів розподілу та заниження в розрахунку тарифу вартості газу для виробничотехнологічних витрат та власних потреб в порівнянні з їх фактичною вартістю згідно
підписаних з постачальником актів приймання-передачі природного газу.
Розмір недоотриманих в тарифі коштів за 2014 – 2017 роки складає – 42663,9
тис.грн.
2.2. Прибуток прийнятий до розрахунку тарифу:
Відповідно до статті 9 Закону України «Про природні монополії» державне
регулювання суб’єктів природних монополій здійснюється на основі принципів, зокрема
самоокупності суб’єктів природних монополій.
Відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про ринок природного
газу» тарифи, повинні бути встановленими з урахуванням належного рівня
рентабельності. Разом з цим, діюча методологія розрахунку тарифу передбачає
встановлення такого рівня тарифу, який би забезпечив отримання обґрунтованого
прибутку газорозподільним підприємством, для забезпечення виробничої-господарської
діяльності.
При здійсненні розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу було
враховано рівень рентабельності в розмірі 5%.
3. Обсяг розподілу природного газу:
Плановий обсяг розподілу природного газу споживачам в зоні ліцензованої
діяльності ВАТ «Кіровоградигаз» в 2018 році заплановано на рівні - 418,393 млн.куб.м.
.

