
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 2021 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 2021 рік включено наступні витрати: 

1.Вартість газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати 

природного газу та власні потреби. Дані витрати включено до структури тарифу в обсязі 

відповідно до пункту 2 глави 6 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494. При визначенні  ціни природного газу для ВТВ 

враховано оптову ціну природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку 

природного газу України. 

 

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

матеріальні витрати). Дані витрати в структурі тарифу плануються виходячи із фактичних 

витрат за 2020 рік із врахуванням необхідної потреби для придбання різних матеріалів та 

запасних частин на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт  вуличних  та  

дворових  газових  мереж,  газорозподільних  та  шафових  газорегуляторних пунктів  (труби,  

ізоляційні  матеріали,  запасні  частини,  фарби,  мастильні  та  будівельні  матеріали  та 

інші). Витрати  на  оплату  електроенергії,  паливо-мастильних  матеріалів  (масло,  бензин,  

дизпаливо, зріджений газ) розраховані у ВАТ згідно затверджених мінімально необхідних 

норм, та з урахуванням основних прогнозних макроекономічних показників економічного і 

соціального розвитку України на 2021 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 року №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки»»), виходячи із необхідної потреби для здійснення виробничої 

діяльності товариства.  

 

3.Витрати на оплату праці. Витрати на оплату праці розраховані з урахуванням 

порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифу на послуги розподілу 

природного газу, відповідно до Методики, що враховує зокрема такі показники: середньої 

заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, 

прогнозованого річного індексу зростання номінальної заробітної плати, індексу споживчих 

цін у середньому до попереднього року відповідно до прогнозу соціально-економічного 

розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки та бюджетної політики (Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.07.2020 року №671).  

 

4.Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Дані 

витрати розраховані відповідно до норм Податкового кодексу в розмірі 22% від фонду 

заробітної плати. 

5.Амортизаційні відрахування. Згідно пункту 6 розділу ІІІ Методики сума 

планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням 

руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що 

знаходяться на балансі. Дані кошти використовуються товариством для ремонту, заміни 



газорозподільної системи, які передбачені Планом розвитку газорозподільної системи 

товариства на 2021 рік.  

6.Інші витрати. В структурі тарифу інші витрати включені з врахуванням інфляції та 

реальної їх потреби, для здійснення господарської діяльності. 

Крім того, до статті інших витрат включено наступні витрати: 

-витрати, пов’язані з експлуатацією газорозподільних систем, власником яких є 

держава за 2020 рік. 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. 

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

розраховано відповідно до реальної потреби товариства за результатами планової повірки 

лічильників, в межах 3% від встановленої кількості приладів обліку у населення. 

-витрати на встановлення індивідуальних лічильників населенню. Витрати 

розраховані згідно  Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030. 

7. Прибуток.В структурі тарифу прибуток включено з врахуванням рентабельності на 

рівні 5 %, а також включає наступні статті:  

-прибуток на виробничі інвестиції. Дані витрати включені до структури тарифу 

відповідно до передбачених заходів Планом розвитку газорозподільної системи ВАТ 

«Кіровоградгаз» на 2021 рік. 

 

 


