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Обґрунтування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ  "ЛУГАНСЬКГАЗ"

щодо розрахунку структури тарифу (річної планової тарифної виручки) на
послуги розподілу природного газу на календарний рік

Відповідно  до  Методики  визначення  та  розрахунку  тарифу  на  послуги
розподілу  природного  газу,  затвердженої  постановою Національної  комісії,  що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
25 лютого 2016 року № 236,  зареєстрованої  в Міністерстві  юстиції  України 03
листопада  2016  року  за  №  1434/29564  (далі  –  Методика)  підприємством  АТ
«Луганськгаз»  здійснено  розрахунок тарифу  на  послуги  розподілу  природного
газу на наступний газовий  рік.

Планування  витрат,  що  включаються  до  планованої  тарифної  виручки,
здійснюється  у  розрахунку  на  газовий  рік,  виходячи  з  обґрунтованих  потреб
суб’єкта господарювання з розподілу природного газу у планованому періоді.

Необхідність  перегляду  тарифу  обумовлена  зміною  собівартості
передбаченої структури тарифу, внаслідок: стрімкого зростання вартості газу на
нормативні  та  виробничо-технологічні  втрати/витрати  природного  газу,
підвищення цін на паливо, енергетичний ресурс, матеріали, зростання витрат на
оплату праці у зв’язку зі зміною законодавчо визначеного розміру  мінімальної
заробітної  плати  та  середньої  заробітної  плати  працівників,  виникнення
необхідності фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнало товариство,
та інших обгрунтованих потреб не врахованих до складу витрат структури тарифу.

З  урахуванням  вищезазначених  факторів,  розмір  тарифу  на  послуги
розподілу природного газу на планований рік, пропонується змінити / та встанови
на  рівні  — 8,41   грн   за  1  м3 на  місяць  (  без   урахування  ПДВ),  виходячи  з
запланованої річної потужності  розподілу  природного газу 335 735,2 тис. м3 на
рік.

До повної планованої собівартості враховано:

 Вартість  природного  газу,  що  використовується  на  виробничо-
технологічні витрати та нормовані втрати (ВТВ) без ПДВ

Витрати на закупівлю  обсягів природного газу для ВТВ і власних потреб за
розрахунками становлять 66 % від загальної собівартості.

При визначені  ціни природного газу  для  ВТВ враховано ціну природного
газу  на  нерегульованому  сегменті  оптового  ринку  природного  газу  України.
Очікувані річні обсяги ВТВ визначено з урахуванням вимог  методики, затвердженої
НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033.

 Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші  матеріальні витрати)

Елемент  витрат  «вартість  матеріалів  (паливо,  електроенергія,  витрати  на



ремонт, інші матеріальні витрати)» розрахован виходячи з динаміки використання
матеріальних  ресурсів  за  попередні  періоди,   проіндексовані на  індекс  цін
виробників  промислової  продукції  — 107,8%  (постанова  КМУ  №  586  від
31.05.2021р.).

 Витрати на оплату праці

Визначення витрат на оплату праці  здійснено з  урахуванням прогнозного
річного індексу зростання номінальної заробітної плати   працівників, відповідно
до  прогнозу  соціально-екномічного  розвитку  України  та  основних  напрямків
бюджетної політики, а також приведення   середньої заробітної плати  на одного
штатного  працівника  до  рівня  середньої  заробітної  плати,  зайнятого  у
промисловості  України,  нарастаючим  підсумком  за  звітними  даними  періоду  з
січня  по серпень 2021 року.

 Амортизація

Елемент  витрат  «Амортизаційні  відрахування»   визначені  з  урахуванням
руху основних засобів, інших необоротних матеріальних  активів, що знаходяться
на балансі товариства.

При цьому, при визначенні планованої амортизації  відповідно до положень
статті 9 Закону України  «Про природні монополії»  враховано амортизацію, яка
згідно  з  Податковим  кодексом  України  враховується  при  обчисленні  об’єкта
оподаткування податком на прибуток підприємства.

 Кошти від елемента витрат амортизаційні відрахування використовуються
суб'єктом  господарювання,  що здійснюють розподіл  природного газу  виключно
для  виконання  інвестиційних  програм,  а  саме  заходів,  передбачених  першим
розділом плану розвитку газорозподільної системи. 

 Інші витрати

Відповідно до положень Методики до інших планованих прямих витрат при
розрахунку тарифу а послуги розподілу природного газу включаються, зокрема:

єдиний  внесок  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування
працівників,  які  безпосередньо  пов’язані  з  наданням  послуг  з  розподілу
природного газу;

витрати  на  послуги  сторонніх  організацій,   пов’язаних  із  забезпеченням
належного  стану  обладнання,  виконанням  ремонтно-налагоджувальних  робіт,
передбачених  проектно-  технічною  документацією,  освоєнням  нових
потужностей,  що  використовуються  для  надання  послуг  розподілу  природного
газу;

витрати,  пов’язані  зі  створенням  обмінного  фонду  приладів  обліку
природного газу;

витрати пов’язані з експлуатацією газорозподільних систем, власником яких
є держава;

витрати, пов’язані із замовленням послуг інших суб’єктів господарювання,
прямо пов’язаних з наданням послуг розподілу природного газу.

 Прибуток

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.
При здійсненні  розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу  було
враховано рівень рентабельності валового прибутку (до оподаткування) 10 %. 

Зазначаємо,  що  згідно  Методики  до  складу  планованого  прибутку
передбачено  фінансування  компенсацій  витрат  (збитків),  яких  зазнало
підприємство  за  попередні  періоди,  та  фінансування  капітальних  витрат,
пов`язаних з забезпеченням безпеки, надійності, регулярності та якості постачання
природного газу газорозподільною системою.
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