
Обгрунтування необхідності внесення змін до тарифу на послуги розподілу 

природного газу  ПАТ “Гадячгаз” на 2017 рік. 

  

В основу розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу закладено 

наступні витрати: 

  

* Витрати на оплату праці 

Витрати на оплату праці розраховані з урахуванням приведення рівня середньої 

заробітної плати одного штатного працівника до рівня середньої заробітної плати по 

промисловості регіону та чисельності працівників, необхідної для забезпечення 

всього обсягу робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних 

мереж та споруд на них в залежності від їх протяжності та кількості. 

  

* Нарахування на заробітну плату 

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

фонду заробітної плати. 

  

* Амортизація 

Елемент структури тарифу “Амортизація” розраховано виходячи з вартості основних 

фондів та нематеріальних активів з урахуванням норм податкового законодавства 

та облікової політики підприємства. 

  

* Вартість природного газу, що використовується на виробничо-

технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби 

Витрати товариства на 2017 рік розраховано виходячи з обсягу ВТВ, затвердженого 

наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.12.2015 

№847 (зі змінами внесеними наказом №188 від 21.03.2016 р.), обсягу газу на 

власні потреби 65 тис.куб.м; середньозваженої розрахункової ціни на газ для 

потреб ВТВ в 2017 р. – 7134,4 грн. 

  

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

матеріальні витрати) 

Елемент структури тарифу “Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на 

ремонт, інші матеріальні витрати)” розраховані виходячи з фактичної вартості 

матеріалів у відповідному періоді. 

  

* Інші витрати 

Елемент структури тарифу “Інші витати” визначений з врахуванням росту цін згідно 

індексу цін виробників промислової продукції. 

  

  



* Плата за право експлуатації  державного майна 

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 оператор ГРМ 

щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до Договору право на 

експлуатацію майна, що належить державі та обліковується на балансі оператора у 

розмірі 10% його залишкової балансової вартості, за умови включення таких 

платежів до структури тарифу на розподіл природного газу та в обсязі, 

встановленому тарифом. 

Залишкова балансова вартість державного майна, яке перебуває на балансі ПАТ 

«Гадячгаз» станом на 31.12.2016 р. становить 13379,45 тис.грн., отже до структури 

тарифу на послуги розподілу природного газу необхідно включити витрати в сумі 

1340 тис.грн, як плату за експлуатацію майна, що належить державі.  

  

* Щодо прибутку прийнятого в розрахунку тарифу 

За підсумками роботи товариство планує отримати прибуток в сумі 1147.14 тис.грн. 

(рентабельність 3%), з якого буде сплачено податок на прибуток в сумі 206.49 

тис.грн. Решта прибутку буде направлена на погашення реструктуризованої 

заборгованості за природний газ перед ДК «Газ України», виплату пільгових пенсій 

та інші соціальні витрати згідно Колективного договору. 

  

*Обсяг приєднаної потужності розподілу природного газу 

Обсяг приєднаної потужності розрахований на підставі  Кодексу газорозподільних 

систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494. 

 


