Обґрунтування щодо необхідності змін до тарифу на послуги з розподілу природного
газу на 2022 рік Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та
газифікації «Донецькоблгаз»
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 перегляду тарифу на послуги розподілу
природного газу ПАТ «Донецькоблгаз» на 2022 рік, розрахованого згідно Методики
визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої
постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 зі змінами (далі Методика).
Необхідність перегляду тарифу обумовлена ростом мінімальної заробітної плати та
середньої заробітної плати працівників, зайнятих у промисловості, значним підвищенням
ціни на природний газ для виробничо-технологічних витрат та власних потреб, ростом цін
на паливо, електроенергію та інші матеріали, оплати оператору ГТС обсягу замовленої
потужності та ін.
Планування витрат, що включаються до планової тарифної виручки, здійснюється
у розрахунку на рік, виходячи з обґрунтованих потреб суб’єкта господарювання з
розподілу природного газу у планованому періоді.
При розрахунку структури тарифу на 2022 рік включено наступні витрати:
Вартість природного газу на власні потреби,
виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати
Обсяги ВТВ, розраховані згідно Методики визначення розмірів нормативних та
виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу
природного газу.
Вартість природного газу на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та
нормативні втрати (далі - ВТВ) в сумі 927 056,6 тис.грн.
Обсяг природного газу на власні потреби, виходячи з розрахунку відповідно до
чинної Методики складає 1 065,7 тис. куб. м.
Обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати,
виходячи
з
розрахунку
відповідно
до
чинної
Методики
складає
28 364,0 тис. куб. м.
В розрахунку врахована вартість природного газу, діюча станом на листопад 2021
року в сумі 31 500 грн. за тис. куб. м.(без урахування ПДВ).
Вартість матеріалів (паливо, електроенергія,
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)
Елемент витрат «вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати)» розраховано відповідно фактичних витрат та з урахуванням
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, який становить 107,8% на
2022 рік, що передбачено в Постанові Кабінету Міністрів України № 586 від 31 травня
2021 року «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2022-2024 роки», і складають 21 878,7 тис грн
Витрати на оплату праці
Розрахунок витрат проведено з врахуванням приведення середньої заробітної плати
в розрахунку на одного штатного працівника до рівня середньої заробітної плати одного
штатного працівника зайнятого у промисловості на території ведення діяльності
ліцензіата.
При розрахунку враховувались:
- індекс споживчих цін (106,2%);

- індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (104,4%)
передбачені в Постанові Кабінету Міністрів України № 586 від 31 травня 2021 року «Про
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».
Тарифна середня заробітна плата на підприємстві за 2021 рік – 8 155,00 грн. - середня
заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості
Донецької області, наростаючим підсумком за звітними даними із січня по серпень 2021
року– 15 721,00 грн згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області.
Витрати на оплату праці складають 549 352,9 тис.грн.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Дані витрати розраховані відповідно до норм Податкового кодексу в розмірі 22%
від фонду заробітної плати.
Амортизаційні відрахування
Згідно пункту 6 розділу ІІІ Методики cума 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 капітального ремонту,реконструкції,
технічного переоснащення та заміни складових газорозподільної системи, які передбачені
Планом розвитку газорозподільної системи товариства на 2022 рік. Розрахункові
амортизаційні відрахування на 2022 рік складають 10 310,8 тис. грн.
Оплата оператору газотранспортної системи обсягу замовленої (договірної)
потужності
Згідно Методики розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу до
складу інших витрат включаються, зокрема витрати, пов’язані з оплатою оператору
газотранспортної системи обсягу замовленої потужності. Розрахункова сума витрат,
пов’язаних, з оплатою оператору газотранспортної системи обсягу замовленої (договірної)
потужності складає – 3 653,99 тис. грн.
Витрати на повірку та ремонт лічильників
Витрати на повірку лічильників розраховано згідно річного Плану періодичної
повірки та прогнозної кількості лічильників, які підлягають ремонту відповідно .АТ
«Донецькоблгаз» повинно повіряти побутові лічильники газу, встановленні у населення у
строки визначені заводом –виготовлювачем. На 2022 рік прогнозується 30 000 од.
Витрати на повірку складають 6 468,0 тис. грн.
Витрати на встановлення лічильників газу населенню
В структурі тарифу передбачено витрати на встановлення лічильників природного
газу на виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу». Витрати на встановлення лічильників газу населенню (індивідуальних)
закладено на суму 267 985,0 тис.грн.
Витрати на заміну лічильників газу та/або
створення обмінного фонду лічильників
Станом на 01.10.2021 року на обліку АТ «Донецькоблгаз» знаходяться
375 791 побутових абонентів споживаючих природний газ, з яких 262 190 абонентів
здійснюють розрахунки за показниками індивідуальних лічильників. Кількість вузлів
обліку природного газу складає 278 814 од.

Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників
планується відповідно до вимог пункту 4 глави 8 розділу Х «Кодексу газорозподільних
систем», 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.
Всього витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду
лічильників складуть 67 736,0 тис. грн
Інші витрати
В структурі тарифу інші витрати включені з врахуванням інфляції та реальної їх
потреби, для здійснення господарської діяльності.
Елемент структури тарифу “Інші витрати” визначений, виходячи з розміру
планових витрат на банківські послуги, витрат на проїзд, охорону навколишнього
середовища тощо, а також податки що включаються в собівартість в розмірі 20 849,6
тис.грн. Також в структурі інших витрат передбачено оплата оператору ГТС обсягу
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи, що визначена
відповідно до постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2001, в якій затверджені тарифи на
послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) для АТ «Укртрансгаз» та становить 124,16 грн за тис. куб.
м, тому в тариф закладено 3 654,0 тис. грн.
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 95 та
укладеного договору на користування державним майном АТ «Донецькоблгаз» щороку
повинно здійснювати відрахування плати за надане відповідно до Договору на
експлуатацію газорозподільних систем право на експлуатацію майна, що належить
державі та обліковується на балансі АТ «Донецькоблгаз» у розмірі 10% його залишкової
балансової вартості, за умови включення таких платежів до структури тарифу на розподіл
природного газу та в обсязі, встановленому тарифом. Відповідно до структури тарифу на
послуги розподілу природного газу включено витрати в сумі 16 504,0 тис. грн., як плату за
експлуатацію майна, що належить державі.
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 АТ «Донецькоблгаз» на 2022 рік.
Компенсація недоотриманої тарифної виручки
Розрахунок проводився із врахуванням різниці між затвердженими обсягами
розподілу природного газу та фактичними обсягами розподілу в 2021 році, що привело до
недотримання тарифної виручки за 2021 рік.
Компенсація недоотриманої тарифної виручки 2021 року у зв’язку з падінням
обсягів розподіленого природного газу становить 77 463,99 тис. грн.
Затвердження тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2022 рік для
АТ «Донецькоблгаз» на запропонованому рівні, а саме 3,65 грн за 1 м3 на місяць, та дасть
змогу підприємству якісно та у повному обсязі здійснювати заходи з безпечної та
безаварійної експлуатації газорозподільних систем.

