
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. 

За результатами проведеного аналізу було здійснено розрахунок тарифу на 

послуги  з розподілу природного газу за елементами структури тарифу: 

 

2.1.1 Матеріальні витрати 

2.1.1.1 Вартість газу на технологічні та власні потреби планується в розмірі                               

300 344,89 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.  

Витрати товариства для придбання природного газу на виробничо-

технологічні витрати, нормативні  втрати (далі – ВТВ) та власні потреби визначені, 

виходячи з вимог пункту 2 глави 6 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем і 

залишено на рівні прийнятого НКРЕКП до розрахунку тарифу на послуги 

розподілу природного газу в 2017 році.   

Вартість природного газу на ВТВ  та власні  потреби розраховано виходячи з 

ціни природного газу, як товару з ресурсу НАК «Нафтогаз України»  у січні 2018 

року (на умовах передплати) з урахуванням тарифу на транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами – 8560,20 грн. без 

ПДВ/тис.м.куб. 

2.1.1.2 Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші 

матеріальні витрати) плануються виходячи із фактичних витрат за 2017 рік  з 

врахуванням необхідної потреби та основних прогнозних  макроекономічних 

показників  економічного і соціального розвитку України на 2018 рік по                         

ІI сценарію (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»»). Планова сума  витрат - 18278,50 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  12 місяців 2017 року  

становить 6 612,0 грн., а за грудень 2017 року 8 847,00 грн. Середня заробітна 

плата за 12 місяців по послугам розподілу природного газу становить  4 350 грн., 

що на 34% 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 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 в розмірі   50509,80 тис. грн. 

  

2.1.4   Амортизаційні відрахування  

До елементу структури тарифу «Амортизаційні відрахування» включена 

сума планових витрат товариства на 2018 рік в розмірі 22181,0 тис. грн.  

  

2.1.5  Інші витрати на 2018 рік плануються виходячи із фактичних витрат за 2017 

рік з врахуванням необхідної потреби та основних прогнозних макроекономічних 

показників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік по ІI сценарію 

(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»»). 

Планова сума витрат -   47 759,92  тис. грн. 

 

2.1.5.1 Витрати на повірку та ремонт лічильників  на 2018 рік плануються  в розмірі 

1760,0 тис. грн.   

2.1.5.2  Плата за надане в експлуатацію майно, що належить державі :      

          На виконання постанови КМУ від 21.02.2017р. № 95 «Про забезпечення 

ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (із змінами і 

доповненнями) товариство уклало  з Міненерговугіллям  додаткову угоду № 1  від 

24.05.2017 року до договору  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». Відповідно до п.15 додаткової 

угоди Оператор (ПАТ «Черкасигаз») щороку здійснює відрахування плати за 

надане відповідно до договору  в експлуатацію майно, що належить державі та 

обліковується на балансі оператора в розмірі 10% від 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. 



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. 

Плата розрахована виходячи до залишкової балансової вартості державного 

майна станом на 31.12.2016 року згідно Додатку 1 до Додаткової угоди № 1  до 

Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 24.05.2017 

року № 240517/31-Чкс –ГРМ, яка складає 324643,08  тис.грн., а 10 % становить                    

32464,31 тис.грн.( без ПДВ). 

 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 – 0,073% до розрахункового чистого 

доходу товариства. Внесок на регулювання планується в розмірі  1010,27 тис. грн. 

(без ПДВ). 

  2.1.5.4  Інші витрати на 2018 рік  розраховані на підставі фактичних витрат 

товариства  за 2017 рік з врахуванням необхідної потреби та основних  прогнозних 

макроекономічних показників  економічного і соціального розвитку України на 

2018 рік по ІI сценарію (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»»). Планова сума становить  12525,34 тис. грн. – це поточні 

послуги, якими користується товариство для забезпечення виробничої діяльності. 

 2.1.6  Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню 

  На виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу» (із змінами і доповненнями) витрати по даній статті 

прийняті на рівні, необхідному для 100% оснащення населення лічильниками газу, 

які використовують природний газ для приготування їжі.  Планова сума становить 

62557,28  тис. грн.  

2.1.7  Витрати на заміну лічильників газу  та/або  створення обмінного фонду 

лічильників 

 Витрати на заміну лічильників газу  та/або створення обмінного фонду 

лічильників 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 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 недоцільно. Згідно пункту 4 

глави 8 розділу Х «Кодексу газорозподільних систем» газорозподільне 

підприємство зобов’язане протягом двох місяців з дати визнання лічильника 

непридатним до експлуатації замінити на новий.  

  На 2018 рік витрати на заміну лічильника та/або створення обмінного 

фонду лічильника плануються в розмірі  15037,24 тис. грн.  

2.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної  системи обсягу 

замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи 

Це кошти на  оплату послуг оператора газотранспортної системи обсягу 

замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи. Планова сума 

становить 354 083,0  тис. грн. (без ПДВ).    



 

2.1.9 Витрати на капітальні вкладення 

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про ринок 

природного газу»  № 329-VIII від 09.04.2015 року (із змінами і доповненнями)  з 

метою забезпеченні 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.  

Планом  розвитку газорозподільних систем на 2018 рік  передбачені  заходи, 

які плануються профінансувати за рахунок капітальних вкладень  на суму                    

29732,37 тис. грн.    

2.1.10 Компенсація недоотриманої тарифної виручки, у зв'язку 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  обсяги розподілу  становлять 

1069,603 млн. куб. м., тобто менше на 369,287 млн. куб. м., або на 25,7%. Планова 

сума  компенсації недоотриманої тарифної виручки, у зв’язку із зменшенням 

обсягів розподілу природного газу у 2017 році становить                                            

116 879,34 тис. грн. (без ПДВ) (369,287 млн. м. куб. х  316,50 грн. за 1000 куб. м. 

(без ПДВ)). 

 

2.1.11  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 11162,92 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 6 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 10%. 

3. Обсяг розподілу природного газу   

Плановий обсяг розподілу природного газу споживачам в зоні ліцензованої 

діяльності ПАТ «Черкасигаз»  в 2018 році заплановано на рівні 1 069 603,11                                   

тис. куб. м. 

Зауваження та пропозиції від зацікавлених осіб приймаються  до                                      

17 квітня 2018 року на електронну адресу  рео@chergas.ck.ua.   


