
Обґрунтування 
щодо необхідності  перегляду тарифу на послуги 

розподілу природного газу ПАТ «Черкасигаз» на 2018 рік

На  виконання   Постанови  Національної  комісії,  що  здійснює  державне
регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  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» ПАТ «Черкасигаз» надає  обґрунтування щодо
необхідності перегляду структури тарифу на послуги розподілу природного газу на
2018 рік з метою отримання зауважень та пропозицій.

Складові структури тарифу на послуги розподілу природного газу:

1. Матеріальні витрати:
1.1 Вартість  газу  на  технологічні  та  власні  потреби  складають

373 643,17 тис.грн.
Найбільшу  питому  вагу   в  статті  «Матеріальні  витрати»  товариства

становить  вартість  природного  газу  на  власні  потреби,  виробничо-технологічні
витрати та нормовані втрати   ( далі ВТВ) та власні потреби. 

Згідно  наказу  Міненерговугілля  від  23.11.2011  №  737  «Про  визначення
розмірів нормативних втрат  і виробничо-технологічних витрат природного газу в
газорозподільних мережах» товариством виконаний розрахунок очікуваних обсягів
виробничо-технологічних  витрат,  виробничо-технологічних  втрат   та  втрат
природного  газу  при  його  вимірюванні  побутовими  лічильниками  у  разі  не
приведення об’єму газу до стандартних умов по ПАТ «Черкасигаз» на 2018 рік.
Розрахунок   зроблено  відповідно  до  Методики  визначення  питомих  виробничо-
технологічних  втрат  природного  газу  під  час  його  транспортування
газорозподільними  мережами,  затверджених  наказом  Міністерства  палива   та
енергетики України від 30 травня 2003 року № 264 ( із змінами), а також Методики
визначення  питомих втрат  природного  газу  при  його  вимірюваннях  побутовими
лічильниками в разі не приведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженої
наказом  Міністерства  палива  та  енергетики  України  від  21  жовтня  2003  року
№ 595.

Розрахунковий обсяг  ВТВ 43215,328 тис.м.куб.,  та  власні  потреби 433,555
тис.м.куб.  Загальний  обсяг  на  ВТВ  та  власні  потреби  становить
43 648,883 тис.м.куб.

Прогноз ціни на газ  -  8560,20 грн. без ПДВ/ тис.м.куб.  , яка складається  із
ціни  НАК  «Нафтогаз  України»   на  січень  2018  року  (  на  умовах  передплати)
8144,00 грн. без ПДВ/ тис.м.куб. та вартості послуг транспортування природного
газу магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртрансгаз» в розмірі 416,20 грн. без
ПДВ / тис.м.куб.   

1.2. Вартість  матеріалів  (паливо,  електроенергія,  витрати  на  ремонт,  інші
матеріальні  витрати)  плануються  виходячи  із  очікуваних  витрат  за  2017  рік  з
урахуванням  основних прогнозних макроекономічних показників  економічного і
соціального розвитку України на 2018 рік ( Постанова КМУ від 01.12.2017 року
№ 906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального



розвитку  України  на  2018-2020  роки»»),  виходячи  із  необхідної  потреби  для
здійснення  виробничої  діяльності  товариства.  При  розрахунку  застосовувались
макроекономічні показники по сценарію розвитку. 
Очікувана сума витрат планується в розмірі 16961,87 тис.грн. 

2.1.2. Витрати на оплату праці:

Згідно  ст.  8  проекту  Держбюджету  на  2018  рік  планується  мінімальна
заробітна плата на рівні 3 723 грн., що у порівнянні з попередньо встановленою
(3200 грн), зростає на 16%.  

Враховуючи необхідність приведення рівня заробітної плати до законодавчо
встановленого,  а  також  з  метою  недопущення  звільнення  кваліфікованих
працівників  товариства  та  приведення  середньомісячної  заробітної  плати
працівників товариства до рівня середньої по промисловості Черкаської області.
   На  2018  р.  “Витрати  на  оплату  праці” плануються  виходячи  з  рівня
середньомісячної  заробітної  плати  у  розрахунку  на  1  працівника  8100  грн.  та
нормативно необхідною чисельністю працюючих 2 362 осіб

За  даними  Черкаського  обласного  управління  статистики  середньомісячна
номінальна  заробітна  плата  по  області  за  видом  діяльності  “Постачання
електроенергії,  газу,  пари,  та  кондиційованого повітря” за   9  місяців  2017  року
становить 6 325,0 грн. , а за вересень 2017 року 6 575,00 грн. Середня заробітна
плата за 9 місяців по послугам розподілу природного газу становить  4 129 грн., що
на 35% нижче ніж по Черкаської області.

 Витрати на оплату праці на 2018 рік по послугам розподілу природного газу
плануються в розмірі  229 590, 00 тис.грн. 

2.1.3.  Нарахування на заробітну плату:
      Витрати по нарахуванням на заробітну плату розраховані виходячи з  планових
витрат  на  оплату  праці   та  ставки  єдиного  соціального  внеску  встановленого
законодавством у розмірі 22%. 
      Витрати  по  нарахуванням  на  заробітну  плату  плануються  в  розмірі
50509,8 тис.грн.
2.1.4.  Амортизаційні відрахування :

 «Амортизаційні  відрахування»  плануються   на  рівні  діючої  структури
тарифу в розмірі 13125,0 тис.грн.  Дані кошти використовуються товариством  для
ремонту,  заміни   газорозподільної  системи,  які  передбачені   Планом  розвитку
газорозподільної системи  товариства. 
2.1.5.   Інші  витрати  плануються  виходячи  із  очікуваних  витрат  за  2017  рік  з
урахуванням  основних прогнозних макроекономічних показників  економічного і
соціального розвитку України на 2018 рік (Постанова  КМУ від  01.12.2017 року
№ 906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку  України  на  2018-2020  роки»»).  При  розрахунку  застосовувались
макроекономічні  показники  по  І  сценарію  розвитку.  Очікувана  сума  витрат
планується в розмірі 14 927,31 тис.грн.
2.1.5.1.  Витрати  на  повірку  та  ремонт  лічильників  населенню  на   2018  рік
плануються   на  рівні  діючої  структури  тарифу  в  розмірі  1153,0  тис.грн.
2.1.5.2.  Інші витрати на 2018 рік  розраховані на підставі очікуваних витрат за 2017



рік  з  урахуванням  основних  прогнозних  макроекономічних  показників
економічного  і  соціального  розвитку  України  на  2018  рік  (Постанова  КМУ  від
01.12.2017 року                    № 906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»»).При розрахунку
застосовувались макроекономічні показники по   І сценарію розвитку. Планова сума
становить  12764,95 тис.грн. – це поточні послуги, якими користується товариство
для забезпечення виробничої діяльності.
2.1.5.3. На виконання Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 за 491 «Про затвердження
Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» на 2018 рік
проведено розрахунок річної суми внеску на регулювання виходячи з відсоткової
ставки  –  0,1%  до  розрахункового  чистого  доходу  товариства.  Внесок  на
регулювання планується в розмірі  1009,36 тис.грн.

 2.1.6.  Плата за експлуатацію державного майна, що належить державі :     

          Плата  за  експлуатацію  державного  майна,  що  належить  державі
плануються  на рівні 32 464,31 тис.грн., тому що згідно  п.15 додаткової угоди №1
від  24.05.2017  року  з  підписаним  12.06.2017року  протоколом  розбіжностей  до
договору  укладеному  між  ПАТ  «Черкасигаз»  та  Міністерством  енергетики  та
вугільної промисловості України від 20.03.2013р. № 31/34 «Про надання на праві
господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення
розподілу  природного  газу,  не  підлягає  приватизації,  обліковується  на  балансі
господарського  товариства  з  газопостачання  та  газифікації  і  не  може  бути
відокремлене  від  його  основного  виробництва»  товариство  щороку  повинно
здійснювати  відрахування  плати  за  надане  відповідно  договору  в  експлуатацію
майно, що належить державі та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10%
його залишкової балансової  вартості.

Плата за експлуатацію майна сплачується оператором до державного бюджету
протягом  року  рівними  частинами  щокварталу  до  25  числа  наступного  місяця
шляхом перерахування коштів на рахунок у Державному Казначействі.

Залишкова  балансова  вартість  державного  майна станом на 31.12.2016 року
складає  324 643 084,37  грн., а 10 %  становить  32464,31 тис.грн.;

2.1.7.  Витрати  на  встановлення  індивідуальних  лічильників  газу
населенню:

Витрати по даній статті прийняті на рівні, необхідному для 100% оснащення
населення лічильниками газу, які використовують природний газ для приготування
їжі. Планова сума становить 22118,7 тис.грн. 

2.1.8.   Витрати  на  заміну  лічильників  газу  та   створення  обмінного
фонду лічильників

 Витрати на заміну лічильника  та  створення обмінного фонду лічильника
планується  відповідно  до  вимог  пункту  4  глави  8   розділу  Х  «Кодексу
газорозподільних систем» та згідно з пунктом 7 розділу III Методики, відповідно до
якого до складу інших планових витрат включаються, зокрема витрати, пов'язані зі
створенням  обмінного  фонду  приладів  обліку,  в  межах3  %  від  встановленої
кількості  приладів  обліку  у  населення.   На  2018  рік  планується  сума  в  розмірі
9450,0 тис.грн. 



2.1.9.Компенсація  недоотриманої  тарифної  виручки,  у  звязку  із
зменшенням обсягів розподілу природного газу у 2017 році.

Це кошти, які ПАТ «Черкасигаз» недоотримає  внаслідок суттєвого падіння
обсягів розподілу природного газу в 2017 році. Згідно діючої   структури тарифу на
послуги  розподілу  природного  газу  передбачені  планові  обсяги  розподілу
природного  газу  1438,89  млн.куб.м.,  а  за  2017  рік  очікуються  планові  обсяги
розподілу 1084,440 млн.куб.м.,  тобто менше на 354,45 млн.куб.м.,  або на 24,6%.
Планова  сума   компенсації  недоотриманої  тарифної  виручки,  у  зв’язку  із
зменшенням  обсягів  розподілу  природного  газу  у  2017  році  становить
112 183,43 тис.грн. ( без ПДВ) ( 354,45 млн.м.куб.х  316,50 грн. за 1000 куб.м. (без
ПДВ).

2.1.10. Компенсація різниці в цінах на газ для ВТВ  та власних потреб  за
2017  рік:

Планова сума на 2018 рік за рахунок компенсації різниці в цінах на газ для
ВТВ та власних потреб становить 86119,07 тис.грн. (без ПДВ).  

 2.2. Прибуток прийнятий до розрахунку тарифу:
Відповідно до  статті 9 Закону України «Про природні монополії» державне

регулювання  суб’єктів  природних  монополій  здійснюється  на  основі  принципів,
зокрема самоокупності  суб’єктів природних монополій. 
          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  отримання
обґрунтованого  прибутку  газорозподільним  підприємством,  для  забезпечення
виробничої-господарської діяльності.

При  здійсненні  розрахунку  тарифу на  послуги  розподілу  природного  газу
було враховано рівень рентабельності в розмірі 5%.

3. Обсяг розподілу природного газу:
Плановий обсяг розподілу природного газу споживачам в зоні ліцензованої

діяльності ПАТ «Черкасигаз»  в 2017 році очікується на рівні 1084,44 млн.м.куб.
Обсяг розподілу на 2018 рік заплановано на рівні  1057,16 млн.м.куб.

Зауваження  та  пропозиції  від  зацікавлених  осіб  приймаються   до
10  січня  2018  року  на  електронну  адресу   рео@chergas.ck.ua  та  за номером
телефону (0472)71-18-91.


