
В основі розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу ВАТ «Кіровоградгаз» на 

2017 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 у розмірі 15 млн.куб.м. Іншим газорозподільним 

підприємствам були затверджені обсяги газу на ВТВ на 2016 рік у межах 

розрахункових, визначених згідно діючих Методик визначення питомих ВТВ. У 

діючому тарифі на розподіл природного газу, НКРЕКП України 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.куб.м.). ВАТ «Кіровоградгаз» відповідно до пункту 2 глави 6, розділу III, 

діючого Кодексу ГРС, розрахувало на 2017 рік згідно затверджених діючих Методик 

обсяги технологічного газу у розмірі – 22908,200 тис м куб газу, а також обсягу газу 

на власні потреби необхідно в розмірі 330 тис м куб. Середньозважена ціна на газ 

для потреб ВТВ та власних потреб за І півріччя 2017 року склала на рівні 7841,56 грн 

за 1 тис м куб. в т.ч. тариф на транспортування магістральними газопроводами – 

119,4 грн за 1 тис м куб. Вартість ВТВ, нормованих витрат та власних потреб для 

підприємства, необхідних в 2017 році становлять – 182190,90 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 13277,00 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 по причині збереження чисельності штатних 

працівників які зайняті у експлуатації газових мереж та споруд на них, тобто у 

виробництві з підвищеною небезпекою та в зв’язку з тим, що рівень часової 

(місячної) тарифної ставки розрахований з урахуванням вимог Генеральної угоди 

(110% мінімальної заробітної плати) та підвищенням вдвічі з 01.01.2017 року 

державних мінімальних гарантій (3200грн).  

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 на рівні 

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) проіндексовано на індекс цін виробників промислової продукції за 



відповідний період та відкориговано з врахуванням інфляції та реальної їх потреби, 

для здійснення виробничої діяльності. 

7. Витрати на встановлення лічильників газу населенню. Дані витрати включено до 

структури тарифу на виконання вимог Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» від 16.06.2011 №3533-VI, всі категорії 

споживачів повинні бути оснащені лічильниками природного газу до 01.01.2018 р. 

8. 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. Вартість витрат, 

відповідно до реальної потреби за результатами планової повірки лічильників, на 

створення обмінного фонду передбачено на суму - 4 560,2 тис.грн. 

9. 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 1.01.2017 року становить – 130 014 630,29 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 13001,50 тис грн. 

10. Прибуток. При здійсненні розрахунку тарифу на послуги з розподілу 

природного газу було враховано рівень рентабельності валового прибутку (до 

оподаткування) 1%. 

11. Обсяги розподілу природного газу споживачам Кіровоградської області в 2017 

році очікується на рівні 421,20 млн м куб. Фактичний обсяг розподілу у 2016 році 

складав 444,20 млн м куб. 

 


