
Розрахунок тарифу на послуги розподілу природного газу ДП  «Кременецьке УПРГ» на 2021 рік 

проведено відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного 

газу зі змінами, затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 з урахуванням проекту змін до 

неї, що передбачає наступні статті затрат тарифу на послуги розподілу природного газу, а семе:  

1. Вартість газу на технологічні та власні потреби. Дані витрати в структурі тарифу розраховані  

відповідно до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики визначення розмірів 

нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу 

природного газу та затверджених Змін до деяких постанов НКРЕКП « від 23.09.2020 р. Прогнозна ціна 

на газ для виробничо- технологічних втрат, витрат та власної потреби взята на рівні 6000,00грн./1000 

м.куб. без ПДВ.  

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

Дані витрати в структурі тарифу розраховані  на підставі фактичних витрат за 9 місяців 2020 року та з 

урахуванням планових витрат за ІУ квартал 2020 року, а також з урахуванням прогнозного зростання 

цін на 108,7% згідно основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку 

України на 2021 рік та додаткових потреб підприємства. 

3. Витрати на оплату праці. Дані витрати, що включені до структури тарифу розраховано відповідно 

до розділу VI «Порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на послуги з 

розподілу природного газу» до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу 

природного газу затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236. 

Даний розрахунок включає в себе тарифну середню заробітну плату штатного працівника, тарифну 

чисельність працівників ліцензіата, враховану на дату встановлення відповідного тарифу та коефіцієнт 

зростання ВОП, що передбачає приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного 

штатного працівника ліцензіата до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного 

працівника, зайнятого у промисловості. При цьому, слід зазначити, що фактична (оптимальна) 

чисельність персоналу становить 69% від нормативної,  потреба якої розрахована  виходячи з обсягів 

робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газових мереж та інженерних споруд. 

4. Амортизаційні відрахування. Витрати на амортизацію основних фондів розраховано згідно 

фактичних облікових даних у відповідності до Податкового кодексу та облікової політики підприємства. 

5. Інші витрати. До даної статті включено наступні витрати: 

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Дані витрати 

розраховані відповідно до норм Податкового кодексу в розмірі 22% від фонду заробітної плати і 

складають 1845,5 тис.грн.; 

 - витрати на повірку та ремонт лічильників за результатами планової повірки засобів обліку, які 

становлять 138,0 тис. грн.; 

 - витрати на заміну та/або створення обмінного фонду лічильників. Витрати розраховано 

відповідно до реальної потреби підприємства за результатами планової повірки лічильників, в межах 

3% від встановленої кількості приладів обліку у населення в розмірі 1194,7 тис.грн.; 

-  інші витрати. В структурі тарифу інші витрати включені з врахуванням зростання індексу споживчих 

цін на 2021 рік, затвердженого постановою КМУ від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» та реальної їх потреби, для здійснення 

господарської діяльності.  

- витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності. Дані 

витрати включають витрати, пов’язані із замовленням послуг розподілу природного газу, зокрема 

оплата оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з 

газотранспортної системи, та розраховані відповідно до постанови НКРЕКП від 21.12.2018; 

7. Прибуток. В структурі тарифу прибуток включено з врахуванням рентабельності на рівні 15 % до 

планової собівартості і становить 4455,9 тис.грн.,  

 - податок на прибуток у розмірі 18 % відповідно до норм Податкового кодексу; 



Крім цього, у відповідності до положень Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги 

розподілу природного газу затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 прибуток також 

включає:  

 - витрати на капітальні вкладення. Дані витрати в розмірі 2120,4 тис. грн. включені до структури 

тарифу відповідно до передбачених заходів Планом розвитку газорозподільної системи ДП 

«Кременецьке УПРГ» на 2021 рік та тих, які були включені до Плану розвитку попередніх років, але 

через відсутність джерел фінансування не були проведені. 

Крім цього, до структури тарифу включено: 

  - компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2019 та 2020 роки.  В наслідок того, що 

фактична замовлена потужність споживачів за ці роки менша ніж передбачено затвердженим тарифом 

підприємство відповідно недоотримало 2541,2 тис. грн. тарифної виручки. 

Строк, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються зауваження і пропозиції до даного 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу ДП «Кременецьке УПРГ» на 2021 рік, 

відповідно до Порядку становить 10 календарних днів з дня оприлюднення його на офіційному сайті 

підприємства. 


