
 

До уваги споживачів, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації та інших 

зацікавлених осіб 

На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) 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», керуючись «Тимчасовою методикою визначення та розрахунку 

тарифу на послуги розподілу природного газу», «Процедурою встановлення та перегляду 

тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, 

закачування, зберігання та відбору природного газу», затвердженою постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 

03.04.2013 No369 «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на 

послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, 

зберігання та відбору природного газу» зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 

квітня 2013 року за № 685/23217 та іншими нормативними і законодавчими актами, ДП 

«Кременецьке УПРГ»(далі суб'єкт господарювання, або Оператор ГРМ), у прозорий та 

недискримінаційний спосіб, з метою досягнення балансу інтересів споживачів, на засадах 

гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань ,залучає замовників, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації, що 

представляють інтереси  споживачів, громадські організації, засоби масової інформації та 

інших зацікавлених осіб до інформації, їх обізнаності та відкритого обговорення питання 

1. Щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу та 

необхідність його перегляду 

1.1.Визначення та терміни: 

Тариф на послуги розподілу природного газу —виражена у грошовій формі вартість 

реалізації послуги розподілу природного газу замовнику за 1000 кубічних метрів 

природного газу.  

Планована тарифна виручка - планований дохід суб'єкта господарювання на 

планований період для фінансування його обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням 

послуг розподілу природного газу.  

Тарифна виручка —дохід, отриманий від надання послуг розподілу природного газу 

за установленим НКРЕКП тарифом. 

Кількісна одиниця – це обсяг розподілу природного газу виражений у куб.м. 

Структура тарифу на послуги розподілу природного газу- перелік елементів витрат 

суб'єкта господарювання при здійсненні відповідного виду діяльності, що групуються  за 

елементами витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту)бухгалтерського 

обліку 16 "Витрати" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 

1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 

27/4248, та витрат із прибутку. 



Витрати суб'єкта господарювання, що включаються до планованої тарифної виручки 

з розподілу природного газу – це витрати, з урахуванням: 

1) державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, 

матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації; 

2) витрат на управління та обслуговування виробництва; 

3) ставок податків і зборів (обов'язкових платежів); 

4) прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції і споживчих цін у 

плановому періоді; 

5) звітних даних форми 8б-НКРЕКП — розподіл природного газу суб'єкта 

господарювання з розподілу природного газу за попередні три роки; 

6) необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації 

газорозподільних мереж:  

кількості газопроводів високого, середнього, низького тиску (газорозподільних 

мереж), внутрішньоквартирних, внутрішньодворових газопроводів і споруд на них, ГРП 

(газорегуляторних пунктів), ШРП(шафових регуляторних пунктів газу), які забезпечують 

транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів та знаходяться на 

балансі газорозподільного підприємства; 

кількості станцій катодного захисту газопроводів від корозії; 

наявності систем електрохімзахисту газопроводів від корозії; 

наявності систем телемеханіки і зв'язку; 

кількості вузлів обліку природного газу, зокрема комерційних вузлів обліку; 

кількості приєднаних до газорозподільних систем Оператора ГРМ газифікованих 

квартир побутових споживачів ; 

 кількості приєднаних до газорозподільних систем Оператора ГРМ газифікованих 

об'єктів промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, теплогенеруючих 

підприємств, установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, 

релігійних організацій; 

утримання усіх складових газорозподільних систем, а також будівель і приміщень, 

оренди будівель і приміщень; 

утримання спеціалізованого автотранспорту 

;наявності обчислювальної техніки; 

інших адміністративних та загальногосподарських витрат, крім тієї частини, яка 

розподілена пропорційно обсягу робіт, послуг. 

1.2.Діючий тариф: 



Тариф на послуги з розподілу природного газу, затверджений постановою НКРЕКП 

від 15.12.2016р. №2263 у розмірі 724,10 грн. за 1000 куб.м.(без ПДВ). При цьому, 

планована тарифна виручка затверджена у сумі 11006,3 тис. грн., а загальний обсяг 

розподілу природного газу у кількості 15,2 млн. куб. м.  

ДП «Кременецьке УПРГ»  проведено аналіз необхідних витрат за їх елементами у 

порівнянні з витратами, встановленими у діючому тарифі. За результатами проведеного 

аналізу, виявлено, що планованої тарифної виручки за діючим тарифом недостатньо, у 

зв'язку з чим виникає потреба у перегляді діючого тарифу. 

1.3.Необхідність і обґрунтування перегляду діючого тарифу: 

Підставою для перегляду тарифу з розподілу природного газу є: 

1.Зміна собівартості (витрат), передбаченої структурою тарифу, в наслідок 

підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, у тому числі на природний 

газ, який використовується на виробничо-технологічні витрати та втрати (далі 

ВТВ), а також для власних потреб (далі ВВ). При цьому: 

 Матеріальні витрати (паливно-мастильні матеріали, електроенергія, комплектуючі  

,тощо) та послуги (без урахування вартості витрат на встановлення лічильників газу 

населенню), на планований період розраховані виходячи з фактичних витрат  за 2018 рік з 

урахуванням прогнозованого рівня  росту цін на електроенергію для регіону та цін на 

паливно-мастильні матеріали, а також з застосуванням до інших матеріальних витрат та 

послуг прогнозованого індексу інфляції на 2019 рік, передбаченого постановою КМУ від 

11 липня  2018р. №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2019-2021 роки». Витрати у частині вартості природного газу, що 

використовується на ВТВ та власні потреби, які у структурі діючого тарифу складають 

41,2%, а у структурі діючого тарифу за елементом витрат «матеріальні витрати» - 87,9%, 

плануються у обсязі, врахованому у діючому тарифі у кількості 0,946 тис.куб.м, та 22,0 

тис.куб.м-газ на власні потреби. Обрахунок проведено виходячи із базової ціни газу НАК 

“Нафтогаз України” за грудень 2018 року. Таким чином обраховані витрати по статті 

вартість газу на технологічні та власні потреби складають — 9486,4 тис. грн, що на 52,2 % 

більше ніж в діючій структурі тарифу. Фізичний  обсяг природного газу, який 

використовується на ВТВ, та підстава, щодо включення таких витрат до собівартості, 

регламентовані пунктом 2 глави 6розділу ІІІ Кодексу ГРМ з врахуванням динаміки 

використання природного газу на зазначені цілі. Виробничо-технологічні витрати газу - це 

газ, що витрачається під час виконання комплексу робіт, пов'язаних з введенням в 

експлуатацію новозбудованих, реконструйованих або капітально відремонтованих об'єктів 

системи газопостачання, а також -  це газ, що втрачається під час розподілу газу 

газорозподільними та внутрішньобудинковими мережами, а також під час виконання 

профілактичних робіт і поточних ремонтів. Втрати природного газу при його 

вимірюваннях побутовими лічильниками вразі не приведення об'єму газу до стандартних 

умов – це втрати газу в разі не приведення до стандартних умов результатів вимірювання 

об'ємів газу низького тиску, які вимірюються лічильниками, що не мають спеціальних 

пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх показів при зміні тиску 

та/або температури газу. Природний газ на власні потреби – це газ який використовується 

для опалення виробничих будівель і приміщень, і його розрахунок проводиться в 

залежності від площі опалювальних будівель та типу газовикористовуючого устаткування. 



2. Зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зміною законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при 

розрахунку тарифу. 

Відповідно до проекту ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» величина 

мінімальної заробітної плати встановлена на рівні 4173 грн., що у порівнянні із величиною 

заробітної плати, яка діяла в період затвердження діючої структури тарифу(1600грн.) є 

більшою у 2,6 рази. Крім того, з 1 січня 2017 року, відповідно до Закону України від 

06.12.2016 року 1774-УІІІ внесені зміни до Закону України від 24 березня1995 року 

No108/95-ВР «Про оплату праці», зокрема стосовно терміну «мінімальна заробітна плата».              

Зазначений елемент витрат на планований період, обраховано відповідно до Тимчасової 

методики  визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу з 

урахуванням приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного 

працівника до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на  одного штатного 

працівника, зайнятого в промисловості України, прогнозованого річного індексу 

зростання номінальної заробітної плати (у відносних одиницях), визначеному виходячи із 

величини індексу споживчих цін у середньому до  попереднього року відповідно до 

прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики.  

Враховуючи законодавчі зміни стосовно мінімальної заробітної плати, а також з 

метою збереження стабільності кваліфікованих кадрів, витрати за елементом «витрати на 

оплату праці» плануються виходячи з  фактичної чисельності працюючих станом на 1 

січня 2019 року-51 чол. та величини середньої заробітної плати в розрахунку на  одного 

штатного працівника, зайнятого в промисловості України, наростаючим підсумком за 

звітними даними періоду з січня по жовтень 2018 року -9383,0 

3. Зростання витрат у частині «нарахування на заробітну плату» у зв'язку з 

зростанням витрат на оплату праці. 

Витрати по цій статті розраховані виходячи з витрат на оплату праці та ставки 

єдиного соціального внеску встановленого законодавством у розмірі 22,0%. 

4.Амортизаційні відрахування.  

Елемент структури тарифу «Амортизація» планується на рівні фактично нарахованої 

амортизації за 2018 рік. Прийняття в тариф відкоригованої даної складової дасть 

можливість виявити додаткові джерела коштів для проведення модернізації та реновації 

основних засобів, зокрема газорозподільних мереж і споруд на них(державне майно). 

5.Інші витрати.  

Інші витрати (без урахування витрат на повірку та ремонт лічильників газу) 

плануються, виходячи з фактичних витрат 2018 року проіндексованих на  прогнозований 

індекс інфляції, а також з урахуванням додаткових витрат згідно чинного законодавства у 

частині плати за землю та податку на нерухомість внаслідок збільшення їх ставок. 

6. Внесок на регулювання. 

-додатковими витратами на оплату внесків за регулювання відповідно до вимог 

Закону України “Про Національну комісію з регулювання електроенергетики та 

комунальних послуг” та вимог постанови НКРЕКП від 06.04.2017 №491. 



7. Витрати на компенсацію різниці в цінах на ВТВ за 2018 рік. 

У тарифі на розподіл природного газу витрати на ВТВ враховані в обсязі 740,0 тис. 

м.куб вартістю  6129,4 грн за 1000 м.куб (без ПДВ). Середня фактична вартість 

природного газу на ці потреби за 2018 року відповідно до бухгалтерських даних 

відображених у формі звітності 8б-НКРЕКП газ склала 8162,2 грн за 1000м.куб (без ПДВ) 

(+24,9%). 

8. Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 

потужності в точках входу з газотранспортної системи. 

- додатковими витратами на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 

замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи. 

10. Витрати на капітальні вкладення проводяться за рахунок прибутку. 

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 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 розподілу природного газу 

газорозподільною системою, а саме заходів, передбачених першим розділом плану 

розвитку газорозподільної системи плануються витрати на капітальні вкладення. 

11. Щодо прибутку, прийнятого в розрахунок тарифу. 

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

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основ і 

принципів, зокрема самоокупності суб'єктів природних монополій. При цьому ,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 отримання обґрунтованого рівня прибутку, 

достатнього для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності.  

З урахуванням вищезазначених факторів, рівень тарифу з розподілу природного газу 

за статтями витрат розміщенo у даному розділі за окремою вкладкою на одному аркуші. 


