
ОБГРУНТУВАННЯ 
щодо необхідності встановлення/перегляду тарифу на послуги розподілу природного газу для  

ПАТ «Полтавагаз» на 2018 рік 
 

 На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р. за №866 «Про затвердження Порядку проведення 

відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» ПАТ «Полтавагаз» оприлюднює обґрунтування щодо необхідності 

встановлення/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 природного газу , що використовується на виробничо-технологічні 

витрати,  нормовані втрати (ВТВ) та власні потреби товариства 
 

 Витрати товариства для придбання природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормовані 

втрати та власні потреби (далі – ВТВ) визначені, виходячи з вимог пункту 2 глави 6 розділу ІІІ Кодексу 

газорозподільних систем і залишено на рівні, прийнятому НКРЕКП до розрахунку тарифів в 2017 році.   

 Вартість природного газу на ВТВ та власні потреби розрахована виходячи з прогнозованої ціни 

природного газу, як товару з ресурсу НАК «Нафтогаз України» на  2018 рік з урахуванням тарифу на 

транспортування природного газу магістральними трубопроводами – 8822,98 грн/тис.м³ (без ПДВ). 

 

1.2. Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні 

витрати) 
 

 Визначено виходячи з фактичних витрат за 2017 рік, діючих цін на матеріали на момент розрахунку 

тарифу з урахуванням індексу зміни цін виробників промислової продукції (Постанова КМУ №411 від 

31.05.2017р., зі змінами, внесеними Постановою КМУ №906 від 01.12.2017р. «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки; Сценарій ІІ). 
 

2. Витрати на оплату праці 

 Розраховано з урахуванням порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах 
на послуги розподілу природного газу , відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифу на 

послуги розподілу природного газу  (Постанова НКРЕКП від 25.02.2016  № 236), що враховує такі показники: 
середню заробітну плату в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на 
території діяльності ліцензіата ( застосовано середньомісячну номінальну заробітну плату  за 2017 рік по 
промисловості Полтавської області – 7880 грн. за даними Головного управління статистики в Полтавській 
області), прогнозованого річного індексу зростання номінальної заробітної плати, індексу споживчих цін  у 
середньому до попереднього року у відповідності до Прогнозу економічного і соціального розвитку України 

на 2018 - 2020 роки та бюджетної політики України. 
 Кількість працівників врахована в кількості 2196 чол., яка необхідна для забезпечення 
безперебійного та безаварійного розподілу природного газу. 
 

3. Нарахування на заробітну плату 

 Сума нарахувань на заробітну плату розрахована, відповідно умов чинного законодавства, у розмірі 

22% від суми витрат на оплату праці. 
 

4. Амортизаційні відрахування 

 Заплановано з урахуванням фактичної суми амортизаційних відрахувань  за 2017 рік, вартості 

основних засобів  та строків корисного використання основних засобів та необоротних матеріальних 

активів, що визначені Постановою НКРЕ від 28.11.2013р. №1500 «Про затвердження Порядку визначення 

регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу». 

 

  



5. Інші витрати 

 

 Розрахунок проведено на підставі фактичних витрат за 2016 - 2017 роки, з урахуванням потреби 

товариства в  послугах сторонніх організацій та  підвищення їх вартості, зростанням ставок земельного 

податку та грошової оцінки  земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні товариства та 

ставок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення  та  розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях (підстава - Податковий 

кодексу України від 02.12.2010 № 2755-ІV (із змінами та доповненнями). Усі витрати розраховано з 

застосуванням  індексу зміни цін виробників промислової продукції. 

 

5.1. Повірка та ремонт лічильників населенню 
 

 Враховано витрати на  повірку та ремонт лічильників, яким у 2018 році настав термін планової 

повірки та кількості лічильників, які підлягають ремонту (відповідно розрахунково – аналітичних даних за 

2016 -2017 роки) з застосуванням  індексу зміни цін виробників промислової продукції. 
 

5.2. До статті тарифу «Інші витрати» також включені витрати: 

 

5.2.1. На сплату внеску на регулювання відповідно до статті 13, розділу ІІ  ЗУ «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг». 

 

5.2.2. Плата за надане відповідно до договору експлуатації майна (газорозподільних систем та 

їх складових), що належить державі та обліковується на балансі ПАТ «Полтавагаз» 

 На виконання вимог постанови КМУ від 21.02.2017 року за №95 товариством підписано з 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України додаткову угоду до договору від 15.03.2013 

№31/31 «Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для 

забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі 

господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного 

виробництва» щодо його приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем 

та їх складових. Відповідно до п.15 додаткової угоди Оператор (ПАТ «Полтавагаз») щороку здійснює 

відрахування плати за надане відповідно до договору в експлуатацію майно, у розмірі 10 (десяти) відсотків 

його залишкової балансової вартості. Розрахунок виконано виходячи з залишкової вартості основних 

засобів що відносяться до складу ГРМ за результатами інвентаризації державного майна за 2016 рік та  

суми коштів необхідної для включення в тариф для можливості забезпечення у 2018 році 100% розрахунків 

відповідно до умов договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових . 

5.2.3. 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. 

6.  Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню 

 На виконання Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» включені 

витрати на забезпечення побутових споживачів індивідуальними лічильниками газу.   

7. Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників 

 Відповідно до вимог глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем , що затверджений 

Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р.№2494 (зі змінами та доповненнями) та статті 17 Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» при знятті на повірку лічильник газу побутового споживача, 

Оператор ГРМ повинен встановити останньому лічильник з власного обмінного фонду. Запланована у 

структурі тарифу сума коштів на поповнення обмінного фонду. 

 Відповідно до вимог глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем , що затверджений 

Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р.№2494 (зі змінами та доповненнями) та статті 17 Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» при знятті на повірку лічильник газу побутового споживача, 



Оператор ГРМ повинен встановити останньому лічильник з власного обмінного фонду. Запланована у 

структурі тарифу сума коштів на поповнення обмінного фонду. 

 Також, у структурі тарифу  заплановані кошти на виконання заміни лічильників газу при письмовому 

зверненні споживача про зменшення типорозміру комерційного ВОГ, що передбачено главою 6 розділу VI 

Кодексу газорозподільних систем, що затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року за №2494 та в 

разі, якщо ВОГ побутового споживача визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної 

діяльності непридатним до подальшої експлуатації і його ремонт недоцільний, враховуючи технічні та 

економічні чинники - глава 8 розділу Х Кодексу. 

8. Капітальні інвестиції 

 Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про ринок природного газу», з метою 

забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості постачання природного газу газорозподільною 

системою та з урахуванням діючого законодавства України з питань охорони довкілля та 

енергоефективності, оператор газорозподільної системи розробляє та щорічно подає на затвердження 

Регулятору план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років. Для забезпечення фінансування 

капітальних витрат, пов`язаних з забезпеченням безпеки, надійності, регулярності та якості постачання 

природного газу газорозподільною системою, а саме заходів, передбачених першим розділом плану 

розвитку газорозподільної системи плануються  кошти на капітальні вкладення. 

 Капітальні вкладення включають в себе роботи по заміні, ремонтам газопроводів, заміні та ремонту 

обладнання ГРП, ШРП,газових колодязів та станцій катодного захисту для забезпечення безпечного 

розподілу та зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу. 

 На виконання пункту 1 глави 3 розділу Х Кодексу ГРМ з метою удосконалення системи 

комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму природного 

газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної організації 

добового балансування на ринку природного газу товариством передбачено подальший розвиток системи 

віддаленого збору показників лічильників газу, а саме до структури тарифу включено суму коштів на 

встановлення засобів дистанційного зчитування показників лічильників. 

9. Компенсаційні витрати 

Стаття включає фінансування компенсацій витрат (збитків), яких зазнало підприємство за 

підсумками 2017 року, та включає: 

 компенсацію недоотриманої тарифної виручки за рахунок зменшення обсягу розподілу 

природного газу в 2017 році; 

 компенсацію різниці в цінах на ВТВ та власні потреби за рахунок невідповідності фактичної 

вартості природного газу вартості газу у затвердженій структурі тарифу на послуги розподілу 

природного газу; 

 компенсацію витрат на встановлення індивідуальних приладів обліку фізичними особами 

(населення) (частина 1 статті 3 ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам 

природного газу» 

10. Прибуток 

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про природні монополії» державне регулювання діяльності 

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 газорозподільним 

підприємствам, зокрема отримання обґрунтованого рівня прибутку, достатнього для забезпечення 

нормальної виробничо-господарської діяльності, який визначено з урахуванням необхідності: 

 сплати податку на прибуток, що розрахований відповідно до Податкового кодексу України; 

 виконання затвердженої інвестиційної програми. 

 



11. Плановий обсяг розподілу природного газу 

 Плановий обсяг розподілу природного газу споживачам в зоні діяльності ПАТ «Полтавагаз» в 2018 

році заплановано на рівні 630,0 млн.куб.м.  

 

Зауваження та пропозиції приймаються до 26 січня 2018 року за адресою: suhinina@poltavagaz.com.ua 
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