Відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», надаємо
для розгляду та обговорення пропозицій щодо внесення змін до структури тарифу на
послуги розподілу природного газу ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022 рік, розрахованого
згідно Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу,
затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 (далі Методика).
При розрахунку структури тарифу на 2022 рік включено наступні витрати:
2.1.1 Матеріальні витрати
2.1.1.1 Вартість природного газу на технологічні та власні потреби
Згідно п.2 глави 6 розділу ІІІ кодексу ГРС затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2019 року №2494 (зі змінами та доповненнями) річні розміри нормативних та
виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу для кожного оператора ГРС, які
враховуються при встановленні тарифів на послуги розподілу природного газу,
визначаються згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничотехнологічних втрат/витрат природного газу, затвердженою постановою НКРЕКП від
06.11.2020 №2033 (зі змінами).
Ціна природного газу на ВТВ та власні потреби становить 12 309,15 грн без ПДВ/
3
тис.м (розрахована як середньозважена ціна газу за прогнозними показниками на 20212040 р., рекомендованими НАК «Нафтогаз України»).
Вартість ВТВ планується в сумі 298 899,4 тис.грн без ПДВ при планових обсягах
24 282,7 тис.м3, вартість власних потреб планується в сумі 4 123,6 тис.грн без ПДВ при
планових обсягах 335 тис.м3. Загальний обсяг газу на ВТВ та власні потреби
становить 24 617,7 тис.м3 на суму 303 023,0 тис.грн.
2.1.1.2 Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші
матеріальні витрати)
Для розрахунку необхідної потреби матеріалів для експлуатації газових мереж та
споруд на них, обслуговування газових приладів та техніки споживачів, підприємство
користується, розробленими республіканським об’єднанням «Укргаз» «Нормами
потребности материалов на текущий ремонт и эксплуатацию систем газоснабжения»,
затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 22.03.1983р №77. Планова сума
витрат на 2021 рік становить 18 573,4 тис.грн.
2.1.2 Витрати на оплату праці
Витрати на оплату праці визначені у відповідності до Методики.
Розрахунок витрат на оплату праці передбачає приведення середньої заробітної
плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості.
Витрати на оплату праці, які враховуються в тарифі на послуги розподілу
природного газу, плануються в сумі 317 713,6 тис.грн.
2.1.3 Амортизаційні відрахування
Сума планованих амортизаційних відрахувань на 2022 рік визначена з урахуванням
руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
пов’язаних з розподілом природного газу, що знаходяться на балансі товариства з
урахуванням норм податкового законодавства та облікової політики товариства.
Планована величина амортизаційних відрахувань є джерелом інвестицій для виконання
Плану розвитку товариства на 2022-2031 роки. До елементу структури тарифу
«Амортизаційні відрахування» включена сума планових витрат товариства на 2022 рік в
розмірі 9 794,2 тис.грн.

2.1.4 Інші витрати
Інші витрати розраховані виходячи з планових витрат на 2022 рік та з урахуванням
необхідної потреби із застосуванням прогнозованого індексу цін виробників промислової
продукції 107,8% згідно основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на 2022 рік передбаченого Постановою КМУ від 31.05.2021
року №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2022-2024 роки» (Додаток 1 до постанови). Планова сума витрат на 2022 рік
становить 191 210,8 тис.грн.
До складу інших витрат входять наступні витрати:
2.1.4.1 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Планові
витрати по цій статті розраховані виходячи з величини витрат на оплату праці та ставки
єдиного соціального внеску, встановленого законодавством на рівні 22%. Витрати
плануються у розмірі 69 897,0 тис.грн.
2.1.4.2
Витрати на повірку та ремонт лічильників на 2022 рік плануються у сумі
1 934,7 тис.грн, розраховані відповідно до запланованого обсягу робіт з повірки та
ремонту приладів обліку газу та інших засобів вимірювання, встановлених у населення та
тих, які є власністю товариства.
2.1.4.3 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників
плануються відповідно до вимог пункту 4 глави 8 розділу Х «Кодексу газорозподільних
систем» та згідно з пунктом 7 розділу ІІІ Методики, відповідно до якого до складу інших
планованих витрат включаються зокрема витрати, пов’язані зі створенням обмінного
фонду приладів обліку, в межах 3% від встановленої кількості приладів обліку у
населення.
До складу витрат також включено витрати на заміну лічильників, які не підлягають
ремонту або ремонт яких є економічно недоцільним. Згідно пункту 4 глави 8 розділу Х
«Кодексу газорозподільних систем» газорозподільне підприємство зобов’язано протягом
двох місяців з дати визнання лічильника непридатним до експлуатації замінити на новий.
На 2022 рік витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду
лічильників плануються в розмірі 7 636,2 тис.грн.
2.1.4.4 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню. На
виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного
газу» (зі змінами) суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на
відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для
населення, що проживає у квартирах та приватних будинках до 1 січня 2023 року. Витрати
по даній статті прийняті на рівні, необхідному для 100% оснащення населення
лічильниками природного газу і становлять 26 409,5 тис.грн.
2.1.4.5 Інші витрати у складі інших витрат плануються у сумі 85 333,4 тис.грн:
- 3 056,5 тис.грн - кошти на оплату послуг транспортування природного газу для
точок виходу з газотранспортної системи на регуляторний період 2020-2024 роки для
ТОВ «Оператор ГТС України». Величина витрат розрахована виходячи з Тарифів на
послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої)
систему(и) на регуляторний період 2020-2024 роки для
ТОВ «Оператор ГТС України», затверджених Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 року
№ 3013 у розмірі 124,16 грн. за 1000 м3 без ПДВ.
- 49 038,3 тис.грн – плата за експлуатацію Державного майна. На виконання
постанови КМУ від 21.02.2017 № 95 ВАТ «Кіровоградгаз» уклало додаткову угоду від

24.05.2017 № 1 до Договору від 20.03.2013 № 31/33 «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 і газифікації і не може бути відокремлене від його основного
виробництва». Даною додатковою угодою передбачено щорічне відрахування плати за
надане в експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі оператора
в розмірі 10% від його залишкової балансової вартості. Крім того, протоколом
розбіжностей до даної додаткової угоди передбачено, що дані відрахування здійснюються
за умови включення таких платежів до структури тарифу на розподіл природного газу та в
обсязі, встановленому тарифом.
- 4 966,3 тис.грн – витрати на типографські та почтові послуги за рахунки
споживачам.
- 3 835,9 тис.грн - витрати на послуги банків, в т.ч. банківська комісія за прийом
платежів 0,3% від суми платежу.
- 919,8 тис.грн – сплата внеску на регулювання в 2022 році, розраховано
відповідно до Постанови НКРЕКП від 28.04.2021 року №730 «Про визначення планової
ставки внеску на регулювання на 2022 рік»
- 2 805,0 тис.грн – податки, збори, платежі. Товариство при провадженні
виробничої діяльності нараховує та сплачує екологічний податок, податок на землю,
податок на нерухоме майно та інші обов’язкові збори і платежі.
- 20 711,6 тис.грн – інші витрати у частині: комунальних платежів, витрат на
відрядження, послуг сторонніх організацій, зв’язок, витрат на охорону праці, на
програмне забезпечення та утримання комп’ютерної та розмножувальної техніки, тощо.
2.2 Прибуток, прийнятий до розрахунку тарифу
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. При здійсненні розрахунку тарифу на послуги розподілу
природного газу було враховано рівень рентабельності валового прибутку
(до
оподаткування) 5,0%.
2.3 Коригування планованої річної тарифної виручки
Відповідно до Постанови НКРЕКП від 29.09.2021 року №1635 «Про затвердження
Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного
газу» при розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу до складу планованої
річної тарифної виручки може включатися коригування планованої річної тарифної
виручки за результатами проведення планового та/або позапланового заходу державного
нагляду (контролю), яке може мати як додатне, так і від’ємне значення, з урахуванням
фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та інших
обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.
Коригування планованої річної тарифної виручки складає 27 624,7 тис.грн.
3. Планова річна замовлена потужність розподілу природного газу
Планова річна замовлена потужність розподілу природного газу , для розрахунку
тарифу на послуги розподілу природного газу по ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022 рік
визначена у відповідності до Кодексу газорозподільних систем (виходячи з фактичного
обсягу споживання природного газу за газовий рік) і склала 361 628,5 тис. м3.

