Обґрунтування щодо необхідності перегляду тарифу на послуги
розподілу природного газу для ПАТ «Кременчукгаз» на 2018 рік
Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017р. «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на
підставі проведеного аналізу фінансово-економічної та господарської діяльності з
транспортування природного газу розподільними трубопроводами за період 2015-2017
роки та прогнозних показників на 2018 рік, ПАТ «Кременчукгаз» надає для розгляду
обґрунтування основних елементів витрат та пропозиції щодо внесення змін до структури
тарифу на послуги розподілу природного газу з метою обговорення необхідності його
перегляду із 01.01.2018 року.
За результатами проведеного аналізу було здійснено відповідні корегування тарифу на
послуги розподілу природного газу за елементами структури тарифу:

1.Вартість природного газу, що використовується на виробничотехнологічні витрати та нормовані втрати (ВТВ):
Витрати товариства на 2018 рік для придбання природного газу на виробничо технологічні витрати та нормовані втрати визначені, виходячи з обсягів газу, обрахованих
згідно Методик, затверджених наказами Мінпаливенерго від 30.05.2003 №264 та від
21.10.2003 №595 та змінами і доповненнями до них. Дані розрахунки річних обсягів
нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу на 2018 рік по
ПАТ «Кременчукгаз» надано до Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України в обсязі 5698,114 тис.куб.м. Окрім того ПАТ планує використати обсяги
природного газу на власні потреби на рівні 2017 року - в обсязі 170,0 тис.куб.м.
Середньозважена ціна природного газу (разом із послугами транспортування
природного газу магістральними трубопроводами) на технологічні та власні потреби на
2018 рік по ПАТ «Кременчукгаз» із врахуванням результатів моніторингу цін на газ і
прогнозований розрахунковий рівень ціни на природний газ для промислових
підприємств та інших суб’єктів господарювання, які не підпадають під дію Положення
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу - прогнозується на рівні 8360,06 грн. 1000 куб.м. (без ПДВ).

2.Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати):
Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурах тарифів на
розподіл природного газу товариства з 2015 року елемент витрат «вартість матеріалів
(паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)» проіндексовано на
індекс цін виробників промислової продукції за відповідні періоди та враховано основні
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік (за
даними сценарію 2), схваленими Постановою КМУ від 31.05.2017 року №411 та від
кориговано за рахунок збільшення цін на матеріали.

3.Витрати на оплату праці:
Зазначений елемент витрат було розраховано з урахуванням порядку визначення
витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги розподілу природного
газу, відповідно до Методики, що враховує зокрема такі показники: середню заробітну

плату в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на
території діяльності ліцензіата, 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 та основних напрямів бюджетної політики.
Крім того, враховано тарифну чисельність працівників товариства з урахуванням
фактичних показників та показників необхідної чисельності з урахуванням середніх їх
значень в сфері розподілу природного газу, зокрема необхідної кількості працівників для
забезпечення необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації
газорозподільних мереж в залежності від їх протяжності та кількості, а саме: кількості
газопроводів високого, середнього, низького тиску (газорозподільних мереж),
внутрішньоквартальних, внутрішньодворових і споруд на них, ГРП (газорегуляторних
пунктів), ГРП (газо регуляторних пунктів), ШРП (шафових регуляторних пунктів газу),
які забезпечують транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів;
кількості станцій катодного захисту газопроводів від корозії;
кількості систем хімзахисту газопроводів від корозії;
кількості систем телемеханіки і зв’язку;
кількості вузлів обліку природного газу, зокрема комерційних вузлів обліку;
кількості приєднаних до газорозподільних систем Оператора ГРМ газифікованих
квартир побутових споживачів та об`єктів непобутових споживачів.
По ПАТ «Кременчукгаз» на 2018 рік розраховано нормативну чисельність робітників
в кількості 516 чоловіка, а також для організації та контролю за виробничими процесами
підприємству необхідний інженерно-технічний персонал чисельністю 138 чоловік.
Так, на 2018 рік затверджено штатний розклад працівників, зайнятих наданням
послуг із розподілу природного газу розподільними трубопроводами, чисельністю 654
чоловік.
Середньомісячна оплата праці 1 працівника на 2018 рік розрахована в розмірі
9680,70 грн., тобто на рівні проіндексованої у відповідності до основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік (за даними
сценарію 2), схваленими Постановою КМУ від 31.05.2017 року №411 середньомісячної
заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості
на території діяльності ПАТ «Кременчукгаз».

4.Нарахування на заробітну плату :
Сума нарахувань на заробітну плату планується у розмірі 22% від фонду заробітної
плати, згідно чинного законодавства.

4.Амортизація:
До елементу структури тарифу «Амортизація» включено суму планових витрат
товариства по даному елементу витрат на 2018 рік (на рівні очікуваної нарахованої
амортизації за 2017 рік).

5.Інші витрати:
Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурах тарифів
товариства з 2015 року елемент «інші витрати» (з урахуванням витрат на повірку та
ремонт лічильників) проіндексовано на індекс цін виробників промислової продукції за
відповідні періоди та враховано основні прогнозні макропоказники економічного і
соціального розвитку України на 2018 рік (за даними сценарію 2), схваленими
Постановою КМУ від 31.05.2017 року №411 та відкориговано за рахунок збільшення
вартості послуг.

6. Плата за право експлуатації державного та іншого майна, що
входить до реєстру державного майна:
Для виконання п.15 додаткової угоди №1 від 24.05.2017 до договору від 28.02.2013
№31/28 «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 та газифікації і не
може бути відокремлене від його основного виробництва» щодо його приведення до вимог
примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №95 (з урахуванням змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №188) Товариство взяло на себе
зобов’язання щороку здійснювати відрахування плати за надане відповідно до
вищезазначеного договору у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової
вартості, у разі включення цих витрат до тарифу на розподіл природного газу.

7.Витрати на забезпечення обліку природного газу:
Згідно з вимогами Кодексу ГРМ, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015
№2494 зі змінами та доповненнями та Закону України «Про забезпечення комерційного
обліку природного газу» від 9.04.2015 No329 -VIII в рамках технічної необхідності для
забезпечення безаварійного та безперебійного розподілу природного газу споживачам в
зоні провадження ліцензійної діяльності на 2018 рік планується забезпечити фінансування
на загальну суму 29836 тис. грн.:
 Встановлення індивідуальних лічильників газу населенню на загальну суму 28230,0
тис. грн. (що забезпечить облік природного газу у 14115 абонентів).
 Заміни індивідуальних лічильників у кількості 670 штук на суму 572,4 тис. грн. Це
стосується в першу чергу лічильників, які є власністю товариства. Згідно пункту 4, глави 7
розділу X «Кодексу газорозподільних систем» газорозподільне підприємство зобов’язане
протягом двох місяців з часу визнання лічильника, який є його власністю, непридатним до
експлуатації, замінити на новий;
 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, в структурі тарифу товариства
передбачено плановані витрати на заміну лічильників газу (створення обмінного фонду
лічильників) на загальну суму Придбання та поновлення обмінного фонду побутових
лічильників газу на суму 1033,6 тис. грн. у кількості 1200 шт.

8.Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди:
Компенсація розрахована на підставі звітних даних 2015-2017 років виходячи з
тарифної політики внаслідок застосування встановлених НКРЕКП тарифів на
транспортування природного газу розподільними трубопроводами, які не покривали ПАТ
«Кременчукгаз» економічно - обґрунтованих витрат, понесених підприємством, у тому
числі за рахунок падіння обсягів природного газу.
Компенсація витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди складає 14967,1
тис.грн.
Компенсація різниці в цінах та обсягах для ВТВ за 2016-2017 роки складає 16915,8
тис.грн. (2016 рік – 4498,8 тис.грн, 2017 рік – 12417,0 тис.грн.)
Додатково до державного бюджету буде сплачено податок на прибуток за ставкою 18%
від суми отриманого доходу у вигляді компенсації.

9.Щодо прибутку, прийнятого в розрахунок тарифу:
Відповідно до статті 9 Закону України «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 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 газорозподільним підприємствам,
зокрема отримання обґрунтованого рівня прибутку, достатнього для забезпечення
нормальної виробничо - господарської діяльності. При здійсненні розрахунку тарифу на
послуги розподілу природного газу було враховано рівень рентабельності валового
прибутку (до оподаткування) 5,0%.
50,0% отриманого прибутку (за винятком податку на прибуток) буде використано, як
джерело фінансування для інвестиційної програми газорозподільного підприємства та
понесення витрат по соціальному захисту працівників ПАТ у відповідності до вимог
колективного договору підприємства,
а 50,0% (за винятком податку на прибуток)
планується для понесення витрат на покращення матеріально-технічної та технологічної
бази ПАТ «Кременчукгаз».

10.Обсяг розподілу природного газу :
Плановий обсяг розподілу природного газу споживачам в зоні обслуговування ПАТ
«Кременчукгаз» в 2018 році очікується на рівні 482,77 млн.куб.м.
Затвердження тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2018 рік для ПАТ
«Кременчукгаз» на запропонованому рівні дасть змогу підприємству якісно та у повному
обсязі здійснювати заходи з безпечної та безаварійної експлуатації газорозподільної
системи на території ліцензійної діяльності.

