Повідомлення про проведення відкритого обговорення питання
розміру тарифу на послуги з розподілу природного газу ПАТ
«Одесагаз» на 2019 рік
Відповідно до постанови від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження
порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної
комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» ПАТ «Одесагаз» виносить на розгляд споживачів,
громадських організацій, які представляють інтереси споживачів, засобів
масової інформації та інших заінтересованих осіб проект структури тарифу на
послуги з розподілу природного газу на 2019 рік.
Основною метою розгляду та обговорення проекту тарифу на послуги
розподілу природного газу на 2019 рік є включення до його структури
економічно обґрунтованих витрат для забезпечення надійної, безпечної
експлуатації газових мереж та споруд на них м. Одеси і Одеської області,
стабільного та безперебійного розподілу природного газу всім категоріям
споживачів.
Зауваження, пропозиції від споживачів та всіх зацікавлених осіб
приймаються до 25 лютого 2019 року на електрону адресу:
eco_1@odgaz.odessa.ua, засобами поштового зв’язку або особисто за
адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1, 65003.

26 лютого 2019 року о 10 годині за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1 в
приміщенні конференц-залу ПАТ «Одесагаз» відбудеться відкрите слухання
та обговорення розміру тарифу на послуги з розподілу природного газу.

Розрахунок тарифу
на послуги розподілу природного газу на 2019 рік
(без урахування ПДВ)
ПАТ "Одесагаз"

(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

Показники (елементи витрат)
річної планованої тарифної виручки
Тариф на послуги розподілу природного газу
Планована тарифна виручка (дохід), усього
Плановані виробничі витрати, усього
Матеріальні витрати, усього
у т. ч.: вартість газу на технологічні та власні потреби
вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати)
Витрати на оплату праці
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Амортизаційні відрахування
Інші витрати, усього
повірка та ремонт лічильників
плата внеску на регулювання
витрати за право експлуатації державного майна
інші витрати
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню
Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників
Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої
потужності в точках виходу з газотранспортної системи
Компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2016 рік.
Компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2017 рік.
Компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2018 рік.
Компенсація різніці в цінах ВТВ за 2016 рік
Компенсація різніці в цінах ВТВ за 2017 рік
Компенсація різніці в цінах ВТВ за 2018 рік
Компенсація недоотриманої тарифной виручки за рахунок зміни тарифу у 2017
році (квітень)
Витрати на дістанційний облік
Витрати на капітальні вкладення
Прибуток
податок на прибуток
капітальні інвестіції (вкладення) без ПДВ

2.1.16
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.2
Довідково:
Обсяг розподілу природного газу, усього

грн за 1000 м3
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Значення
показників
3 088.37
2 918 986.22
2 790 152.58
955 463.70
905 619.13

тис. грн

49 844.57

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

тис. грн

291 387.60
64 105.27
94 056.19
41 065.89
2 133.47
1 731,52
716,13
36 484,77
57 542.80

тис. грн

35 712.00

тис. грн

213 479.74

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

16 808.00
113 094.20
153 324.70
136 771.43
139 592.35
336 548.37

тис. грн

25 859.94

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

56 363.90
58 976.50
128 833.64
23 190.06
58 976.50

1000 м3

945 155.7

Одиниці виміру

Обґрунтування розміру тарифу на послуги з розподілу природного газу
ПАТ «Одесагаз».
У відповідності до Постанови від 30.06.2017 року № 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
пропозиції щодо внесення змін до структури тарифу на послуги з розподілу
природного газу розподільними газопроводами.
За результатами проведеного аналізу, з урахуванням змін за відповідними
нормативними документами був здійснений розрахунок тарифу на послуги з
розподілу природного газу за елементами структури тарифу:
- Вартість природного газу, що використовується на виробничотехнологічні витрати та нормовані втрати (ВТВ):
До складу нового тарифу включено сума коштів, яка відповідає
розрахунковому розміру обсягів ВТВ на 2019 рік за цінами, що оприлюднені
на офіційному сайті НКРЕКП, та склались на ринку природного газу.
- Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати):
Протягом останніх років на підприємстві склалось значне перевищення
коштів по структурі тарифу за статтею «матеріальні витрати».
Крім витрат на основні види матеріалів підприємству необхідна значна
частина коштів на поточні та капітальні ремонти.
На балансі ПАТ «Одесагаз» знаходяться 10486,32 км газопроводів, з
яких близько 7% експлуатуються більше 40 років, та 13% газопроводів, які
експлуатуються від 25 до 40 років. Через великий термін експлуатації цих
газопроводів щорічно виникають аварійні ситуації, які потребують
негайних ремонтів та додаткових коштів, які не передбачені інвестиційною
програмою та Планом розвитку підприємства.
Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурах
тарифу Товариства протягом останніх років, а також постійне зростання цін
на матеріали, паливно – мастильні матеріали, електроенергію, вартість
зрідженого газу, газового обладнання, інструментів, запасних частин та
інших матеріалів, витрати за цією статтею елементу тарифу скореговані з
урахуванням фактичних витрат підприємства за 2018 рік, а також
прогнозному індексу інфляції споживчих цін на 2019 рік.
- Витрати на оплату праці та єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
Зазначений елемент витрат було розраховано з урахуванням порядку
визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги
розподілу природного газу, відповідно до Методики, що враховує зокрема

такі показники: середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного
працівника, зайнятого у промисловості України.
Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації, підтримання в
належному стані та розвитку газорозподільної системи у 2019 році, на
підприємстві були сформовані штатні розписи керівників, професіоналів,
службовців та робітників для проведення необхідного обсягу робіт при
обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних мереж в
залежності від їх протяжності та кількості, а саме:
- кількості газопроводів високого, середнього, низького тиску
(газорозподільних
мереж),
внутрішньоквартальних,
внутрішньодворових;
- споруд
на
газорозподільних
мережах:
ГГРП
(головних
газорегуляторних пунктів), ГРП (газорегуляторних пунктів), ШРП
(шафових
регуляторних
пунктів
газу),
які
забезпечують
транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів;
- кількості станцій катодного захисту газопроводів від корозії;
- кількості систем хімзахисту газопроводів від корозії;
- кількості систем телемеханіки і зв’язку;
- кількості вузлів обліку природного газу, зокрема комерційних вузлів
обліку;
- кількості приєднаних до газорозподільних систем ПАТ «Одесагаз»
газифікованих квартир побутових споживачів та об`єктів непобутових
споживачів.
-

Амортизація

Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурі тарифу
газорозподільного підприємства з 01.07.2015, а також щорічного прийняття
підприємством на баланс газопроводів, споруд на них та збільшення вартості
основних засобів за рахунок приєднання нових газопроводів, сума
амортизації врахована у відповідності до Міжнародних стандартів з
урахуванням фактичної суми за цім показником за 2018 рік.
- Інші витрати
Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурі тарифу
газорозподільного підприємства з 01.07.2015 елемент «інші витрати»
розраховано виходячи з фактичних витрат за цім елементом тарифу за 2018
рік, а також прогнозному індексу інфляції споживчих цін на 2019 рік.
-

Витрати на
населенню

встановлення

індивідуальних

лічильників

газу

Згідно з Законом України «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу» всі категорії споживачів повинні бути оснащені
лічильниками природного газу до 01.01.2021 р.
У зв’язку з цим, ПАТ «Одесагаз» планує забезпечити фінансування
встановлення 28989 індивідуальних лічильників газу населенню, відповідно

до Плану розвитку на 2019-2028, що пройшов громадське обговорення та
розміщений на сайті ПАТ «Одесагаз».
- Заміна лічильників
лічильників

газу

та/або

створення

обмінного

фонду

На виконання вимог глави 8 розділу Х Кодексу ГРМ та згідно з
пунктом 7 розділу ІІІ Методики, відповідно до якого до складу інших
планованих прямих витрат включаються, зокрема витрати, пов'язані зі
створенням обмінного фонду приладів обліку газу, в межах 3 % від
встановленої кількості приладів обліку у населення. Тому в структурі
тарифу ПАТ «Одесагаз» передбачені плановані витрати на
заміну
лічильників газу (створення обмінного фонду лічильників), а також витрати,
що пов’язані із заміною роторних лічильників на мембранні відповідно до
Плану розвитку на 2019-2028, що пройшов громадське обговорення та
розміщений на сайті ПАТ «Одесагаз».
- Витрати на встановлення засобів дистанційного зчитування
показників лічильників газу
На виконання пункту 1 глави 3 розділу Х Кодексу ГРМ з метою
удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення
рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними
вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної
організації добового балансування на ринку природного газу України
Оператори ГРМ та їх суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема
споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та
облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами
дистанційної передачі даних.
Впровадження ефективних методів обліку енергетичних ресурсів з
використанням сучасних технологій вважається одним з пріоритетних
напрямків роботи ПАТ «Одесагаз».
Продовження програми з встановлення системи забезпечення
дистанційного зчитування показників лічильників природного газу у 2019
році забезпечить:
 достовірне та оперативне добове балансування обсягів природного
газу;
 оперативне виявлення та усунення причин втрат природного газу в
мережі;
 оптимізацію витрат Оператора газорозподільних мереж (ГРМ);
 надання достовірної інформації щодо обсягів споживання
природного газу Споживачам, Оператору ГРС, НКРЕКП.
Система, яка була впроваджена у 2016 році довела здатність:
 автоматичного формувати реальний баланс газу;
 виявляти нестандартні ситуації;
 передавати дані незалежно від типу споживання, надання фактичної
інформації щогодинного споживання природного газу абонентом.

Для поширення системи дистанційного зчитування показників
лічильників було прийняте рішення про продовження цієї роботи у 2019 році.
Ці витрати включені відповідно до Плану розвитку на 2019-2028, що
пройшов громадське обговорення та розміщений на сайті ПАТ «Одесагаз».
- Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди
В структуру тарифу на послуги розподілу природного газу включені
кошті за недоотримані обсяги природного газу, які виникли за рахунок
зупинки ПАТ «Одеській припортовий завод» в 2016 - 2018 роках, зростання
вартості природного газу, зміни температурного режиму, використання
альтернативних джерел палива.
За результатом діяльності та зменшенням обсягів розподілу природного
газу у 2016 – 2018 роках ПАТ «Одесагаз» недоотримало значну суму
тарифної виручки.
У зв’язку із зростанням ціни на природний газ для потреб ВТВ, яка не
була передбачена діючими тарифами, в розрахунок тарифу включена
компенсація витрат підприємства за цим елементом структури.
- Витрати на капітальні вкладення
До складу даного елементу витрат включено кошті у розміру, що були
передбачені Планом розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки,
що пройшли громадські обговорення.
-

Щодо прибутку, прийнятого в розрахунки тарифів

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. Разом з цим, діюча методологія розрахунку
тарифу передбачає встановлення такого рівня тарифу, який би забезпечив
газорозподільним підприємствам, зокрема отримання обґрунтованого рівня
прибутку, достатнього для забезпечення надійної та безпечної експлуатації
газорозподільних систем. В свою чергу, плановий прибуток включає
здійснення капітальних вкладень, пов’язаних з ліцензованою діяльністю,
сплату податку на прибуток, а також фінансування компенсації
витрат(збитків), яких зазнало підприємство, які не були включені до складу
витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України не
встановлено обмеження.

Голова правління
ПАТ «Одесагаз»

І.В. Мітюченко

