
Обґрунтування необхідності перегляду тарифу з розподілу газу 

ВАТ «Кіровоградгаз» на 2018 рік

На виконання вимог Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою 
НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року та на виконання постанови НКРЕКП №866 від 
30.06.2017 року «Про затвердження порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» ВАТ «Кіровоградгаз» надає обґрунтування основних елементів 
витрат тарифу з метою обговорення необхідності його перегляду на 2018 рік.

В основі розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу  ВАТ 
«Кіровоградгаз» на 2018 рік закладено наступні витрати:

1. Вартість газу на технологічні та власні потреби. Обсяги виробничо-
технологічних витрат (ВТВ) та нормованих втрат розраховуються згідно методик 
№1; №2; №3 затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України 
№264 від 30.05.2003 року. Наказом  Міністерства  енергетики та вугільної 
промисловості України від 25.12.2015 року № 847 для ВАТ «Кіровоградгаз» на 
2016 рік було встановлено розмір ВТВ - 15 млн.м.куб. Іншим газорозподільним 
підприємствам  були затверджені обсяги газу на ВТВ на 2016 рік у межах 
розрахункових, визначених згідно діючих  Методик визначення питомих ВТВ. У 
діючому на даний час тарифі на розподіл природного газу, НКРЕКП передбачила  
для ВАТ «Кіровоградгаз» річні витрати вартості газу  на технологічні  та власні 
потреби у 2017 році у розмірі 92 622,3 тис.грн. без ПДВ.  (виходячи із річних на 
2016 рік  обсягів газу 15 млн.м.куб.).  ВАТ «Кіровоградгаз» відповідно до пункту 2 
глави 6, розділу III, діючого Кодексу ГРС, розрахувало на 2018 рік згідно 
затверджених діючих Методик обсяги технологічного газу у розмірі – 24020,802 
тис.м.куб. газу, а також обсягу газу на власні потреби необхідно  в розмірі 353,300 
тис.м.куб. Вартість газу на технологічні та власні потреби станом на 1.12.2017 року 
складає – 8265,00 грн. за 1 тис.м.куб, тариф на транспортування магістральними 
газопроводами складає – 119,4 грн. за 1 тис.м.куб., в сумі ціна газу становить – 
8384,40 грн. за 1 тис.м.куб. Вартість ВТВ,  нормованих витрат  та власних потреб 
для підприємства необхідних в 2018 році становлять – 204362,22 тис.грн.

2. Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші 
матеріальні витрати).  Дані витрати в структурі тарифу є незмінними з 2015 року. 
Тому в структурі тарифу матеріальні витрати проіндексовано на індекс цін 
виробників промислової продукції за відповідний період та  включені з 
врахуванням інфляції та реальної їх потреби, для здійснення виробничої діяльності 
в сумі 15268,55 тис.грн.

3. Витрати на оплату праці. Дані витрати в сумі 107794,60 тис.грн. розраховано 
виходячи з фактичної чисельності по розподілу природного газу та середньої 
зарплати, наближеної до середньої зарплати по галузі в Кіровоградській області 
згідно статистичних даних, а також з причин збереження чисельності штатних 
працівників, які зайняті у експлуатації газових мереж та споруд на них, тобто у 
виробництві з підвищеною небезпекою та з метою дотримання мінімальних 
державних гарантій по оплаті праці, затверджених бюджетом України на 2018 рік.



4. Нарахування на заробітну плату. Дані витрати розраховані відповідно до норм 
Податкового кодексу в розмірі 22% від фонду заробітної плати.

5. Амортизація. До елементу структури тарифу «Амортизація» включено суму 
фактичних витрат товариства за даним елементом витрат за 2016 рік.

6. Інші витрати. Дані витрати в структурі тарифу є незмінними з 2015 року. Тому в 
структурі тарифу інші витрати (з урахуванням витрат на повірку та ремонт 
лічильників) проіндексовані на індекс цін виробників промислової продукції за 
відповідний період та відкориговані з врахуванням інфляції та реальної їх потреби, 
для здійснення виробничої діяльності. А також на виконання постанови НКРЕКП 
від 06.04.2017 року №491, «Про затвердження Порядку розрахунку та 
встановлення ставки внесків на регулювання»  суб’єктами господарювання, що 
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких 
регулюється НКРЕКП, зокрема з розподілу природного газу. Визначена НКРЕКП 
річна планова ставка внеску на регулювання оформляється постановою та не може 
перевищувати 0,1% чистого доходу платника внеску на регулювання від 
провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП. Величина витрат від планового 
чистого доходу (441872,45 тис грн. х 0,1%), які необхідно включити до структури 
тарифу становить – 441,87 тис.грн.

7. Витрати на заміну та/або створення обмінного фонду лічильників. На 
виконання вимог глави 8 розділу Х Кодексу ГРМ та згідно з пунктом 7 розділу ІІІ 
Методики, відповідно до якого до складу інших планованих прямих витрат 
включаються, зокрема витрати, пов’язані зі створенням обмінного фонду приладів 
обліку газу, в межах 3% від встановленої кількості приладів обліку у населення.  В 
структурі тарифу товариства передбачено планові витрати на заміну лічильників 
газу (створення обмінного фонду лічильників) на загальну суму – 3420,20 тис.грн.

8. Плата за надане в експлуатацію майно, що належить державі. На виконання 
постанови КМУ від 21.02.2017 р. №95, відповідно до Договору експлуатації 
газорозподільних систем або їх складових п.15, оператору ГРМ необхідно 
здійснювати відрахування плати за надане в експлуатацію майно, що належить 
державі на рівні 10% від залишкової вартості. Залишкова вартість основних фондів 
підприємства станом на 30.09.2017 року становить – 126011,527 тис.грн. Величина 
річних відрахувань ВАТ «Кіровоградгаз» за надане в експлуатацію майно, що 
належить державі та обліковується на балансі оператора, які необхідно включити 
до структури тарифу становить 12601,15 тис.грн.

9. Компенсація різниці в цінах ВТВ за 2014-2017 роки та тарифної виручки у 
зв’язку з падінням обсягів розподілу природного газу.  Це кошти, які наше 
підприємство недоотримало внаслідок суттєвого падіння обсягів розподілу та 
заниження в розрахунку тарифу вартості газу для виробничо-технологічних 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 – 42114,44 тис.грн.

10. Прибуток. Відповідно до статті 9 ЗУ «Про природні монополії» державне 
регулювання діяльності суб’єктів природних монополій здійснюється на основі 
принципів зокрема самоокупності суб’єктів природних монополій. При цьому 
відповідно до частини 6 статті 4 ЗУ  «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 газорозподільними підприємствам, зокрема отримання 
обґрунтованого рівня прибутку, достатнього для забезпечення нормальної 
виробничо-господарської діяльності. При здійсненні розрахунку тарифу на послуги 
розподілу природного газу було враховано рівень рентабельності валового 
прибутку  (до оподаткування) 2,58%. Сума прибутку складає – 11125,12 тис грн. в 
т.ч. податок на прибуток відповідно до Податкового кодексу (18%) в розмірі -
2002,52 тис.грн., та витрати на капітальні вкладення в сумі – 9122,60 тис.грн.

11. Обсяг розподілу природного газу споживачам Кіровоградської області в 2018 
році планується на рівні 440,088 млн.м.куб.,  очікується в 2017 році на рівні 412,878 
млн.м.куб., фактичний обсяг розподілу у 2016 році складав 444,199 млн.м.куб.
У зв’язку з вищевикладеним ВАТ «Кіровоградгаз» вважає за необхідність 

встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл природного газу в 
розмірі 1004,05  гривень  за 1000 м. куб без ПДВ.

Затвердження тарифу на послуги розподілу природного газу на 2018 рік на 
запропонованому підприємством рівні дасть змогу своєчасно, якісно та в повному 
обсязі здійснювати заплановані заходи з утримання систем газопостачання в 
надійному стані.  


