
ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо зміни рівня тарифу на послуги розподілу природного газу 

АТ “Луганськгаз” (річної планової тарифної виручки) на календарний рік

30.12.2020 НКРЕКП постановою № 2775 для АТ «Луганськгаз» було встановлено
тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,55 грн за 1 м3 на місяць
(без урахування ПДВ).

Тариф  на  послуги  розподілу  природного  газу  було  визначено  відповідно  до
положень  Методики  визначення  та  розрахунку  тарифу  на  послуги  розподілу
природного газу,  затвердженої  постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 (далі-
Методика).

Згідно пункту 4 розділу ІІІ Методики до Матеріальних витрат повної планованої
собівартості  включено  витрати,  пов”язані  з  використанням  природного  газу  на
виробничо-технологічні  витрати,  нормативні  та  питомі  втрати  (ВТВ),  власні
потреби.  За  результатами  моніторингу  та  аналізу  зміни  роздрібної/оптової  ціни
природного  газу  з  моменту  встановлення  тарифу  на  послуги  природного  газу
спостерігається  тенденція  до  різкого  зростання  ціни  природного  газу  на
нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу України у 2021 році (на
59%).

Крім  того,  відповідно  до  пункту  7  розділу  ІІІ  Методики,  до  складу  інших
планованих  прямих  витрат  включаються  витрати,  пов”язані  з  експлуатацією
газорозподільних систем, власником яких є держава. Фінансування таких витрат не
забезпечено діючим тарифом на послуги розподілу природного газу, затверджений
НКРЕКП.

З огляду на зазначене та керуючись пунктом 4.2.1, 4.2.2, 4.4 розділу IV Процедури
встановлення  та  перегляду  тарифів  на  послуги  з  транспортування,  розподілу,
постачання природного газу,  закачування,  зберігання та відбору природного газу,
затвердженої  постановою  НКРЕКП  від  03.04.2013  №  369,  Товариством  було
визначено плановану тарифну виручку з урахуванням, зокрема, зміни собівартості,
внаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги більше ніж на
5%.

З  урахуванням  вищезазначених  факторів,  розмір  тарифу  на  послуги  розподілу
природного газу на 2021 рік, пропонується змінити та встановити з передбаченого -
1,55 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ) на рівні - 2,20 грн за 1 м3 на місяць
(без  урахування  ПДВ),  виходячи  з  запланованої  річної  потужності  розподілу
природного газу 342 854,7 за 1000 м3 на рік.


