
Пояснювальна записка 

щодо причин виконання не в повному обсязі І розділів Планів розвитку
газорозподільної системи на 2016-2025, 2017-2026, 2018-2027 роки газорозподільного

підприємства ПАТ "Луганськгаз" станом на 01.01.2019

ФАКТ виконання ІП 2016 Затверджено Виконано на
01.01.2019 

Відсоток
виконання

Амортизаційні
відрахування

10353,8 3111,7 30,1

Витрати на встановлення
лічильників

індивідуальних
7894,8 3504,9 44,4

Невикористані кошти ІП
2015 (2014, 2013)

45725,2 3202,7 7,0

Інше (прибуток): 2365,1 1554,2 65,7

ВСЬОГО 66338,9 11373,5 17,1

ФАКТ виконання ІП 2017 Затверджено Виконано на
01.01.2019 

Відсоток
виконання

Амортизаційні
відрахування

10354 1911 18,5

Витрати на встановлення
лічильників

індивідуальних
15701,6 374 2,4

ВСЬОГО 26055,6 2285 8,8

ФАКТ виконання ІП 2018 Затверджено Виконано на
01.01.2019 

Відсоток
виконання

Амортизаційні
відрахування

10354 416 4,0

Витрати на встановлення
лічильників

індивідуальних
15701 - -

ВСЬОГО 26055 416 1,6

Низький відсоток виконання  І розділів Планів розвитку газорозподільної системи на
2016-2025,  2017-2026,  2018-2027  роки  газорозподільного  підприємства
ПАТ "Луганськгаз"пояснюється наступним.

Заходи,  передбачені  в  І  розділі  Плану  розвитку газорозподільної  системи на  2016-
2025 роки  (Інвестиційній  програмі  газорозподільного  підприємства  ПАТ «Луганськгаз»  на
2016  рік)  сформовані  у  відповідності  до  протокольного  рішення  НКРЕКП від 09.06.2016,
13.06.2016  № 28  і  джерелом  їх  фінансування  окрім  20614,7  тис.  грн,  затверджених
постановою НКРЕКП від 27.09.2016 № 1627, визначено невикористані кошти Інвестиційної
програми газорозподільного підприємства на 2014 рік на загальну суму 29 032,4 тис. грн (без
ПДВ),  невикористані  кошти  Інвестиційної  програми  газорозподільного  підприємства  на
2015 рік на загальну суму 16691,7 тис. грн (без ПДВ) та невикористані кошти Інвестиційної
програми газорозподільного підприємства на 2013 рік на загальну суму 135,5 тис. грн (без



ПДВ).  Невикористані  кошти  ІП  2015  (2014,  2013)  в  сумі  45725,2 тис. грн  залишаються
неосвоєні в наслідок недостатності в тарифі компенсації недоотриманої тарифної виручки, у
зв’язку із зменшенням обсягів розподілу природного газу у 2015 році в розмірі 70793,3 тис.
грн (139965,2-69171,9*), що підтверджується Актом перевірки НКРЕКП м. Харків з планової
перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу та нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ.

Також, у ПАТ “Луганськгаз” в результаті виробничої діяльності наявна заборгованість
перед ДК “Газ України” відповідно до рішення господарського суду Луганської області (ВП
№ 33280183, справа № 10/142). Джерела покриття зазначеної заборгованості наразі відсутні.

На погашення боргів, згідно з договорами реструктуризації за природний газ перед ДК
«Газ України» було сплачено у 2016 році 30397634,21 грн з ПДВ, у 2017 році 41909597 грн з
ПДВ, у 2018 році  11646030,51 грн з ПДВ, які також не передбачені структурою тарифу на
розподіл природного газу для ПАТ «Луганськгаз».


