Обґрунтування
щодо перегляду тарифу на послуги розподілу природного газу для
ПАТ «ДНІПРОГАЗ» на 2018 рік.

Відповідно до Постанови
Національної комісії, що здійснює держане
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017р. «Про
затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», ПАТ «ДНІПРОГАЗ» надає для розгляду та обговорення
пропозиції щодо внесення змін до структури тарифу на послуги розподілу природного
газу.
При розрахунку планової структури тарифу на 2018 рік враховані наступні
статті витрат:
Вартість природного газу, що використовується на виробничо –
технологічні витрати та нормовані втрати (ВТВ).
Розмір складової тарифу для покриття ВТВ та НВ визначено, виходячи з обсягів
газу, обрахованих на підставі наказу Міністерства від 23.11.2011 року № 737 “Про
визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного
газу в газорозподільних мережах” та Методик, затверджених наказом Міністерства
палива та енергетики України від 30.05.2003 № 264 та прогнозної ціни на природний
газ, яка складається із ціни НАК «Нафтогаз України» на 01.02.2018р. та вартості послуг
на транспортування даного газу магістральними трубопроводами ПАТ «Укртрансгаз».
- Вартість матеріалів ( паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші
матеріальні витрати).
Елемент витрат «вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати) визначений на підставі розрахунків потреби матеріалів і
запчастин на експлуатацію розподільних газопроводів, газопроводів – вводів,
проіндексованих на індекс цін виробників промислової продукції за відповідний
період (Постанова КМУ від 01.12.2017р. №906).
- Витрати на оплату праці на 2018 рік визначені, виходячи з нормативної
чисельності працівників, та з урахуванням приведення рівня середньої заробітної
одного штатного працівника підприємства до рівня середньої заробітної плати одного
штатного працівника, зайнятого у промисловості в Дніпропетровської області, з
урахуванням прогнозованого річного індексу зростання номінальної середньомісячної
заробітної плати працівників, скоригованого на індекс споживчих цін відповідно до
прогнозу соціально – економічного розвитку України на 2018 рік.
- Нарахування на заробітну плату. Сума нарахувань (ЄСВ) на заробітну плату
планується у розмірі 22% від фонду оплати праці, згідно чинного законодавства.
- Амортизаційні відрахування. До елементу структури тарифу «Амортизаційні
відрахування» включені витрати на рівні фактично нарахованої амортизації за 2017
рік з урахуванням реконструкції, модернізації та придбання основних засобів.
- Інші витрати. Інші витрати встановленні на рівні 2017 року з урахуванням
індексу цін виробників промислової продукції (Постанова КМУ від 01.12.2017р.
№906), а також з урахуванням додаткових витрат пов’язаних із друком та доставкою
квитанцій (розрахунків) на оплату за послуги з розподілу природного газу побутовим
споживачам, а також витрат з оплатою банківським установам за послуги з прийому
платежів від населення.

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017
№95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх
складових» (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від
29.03.2017 №188) між ПАТ«ДНІПРОГАЗ» та Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України укладено Додаткову угоду до Договору від 29.11.2012 №31/09
«Про надання на праві господарського відання державного майна, яке
використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає
приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та
газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва» щодо його
приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх
складових.
Відповідно п. 15 розділу «Правовий режим майна та умови його експлуатації»
зазначеного Договору передбачено, що оператор щороку здійснює відрахування плати
за надане відповідно до цього договору в експлуатацію майно, що належить державі та
обліковується на балансі оператора, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової
балансової вартості.
Отже, для забезпечення фінансування таких витрат, передбачено грошових
коштів на загальну суму 6 115,69 тис.грн. (без ПДВ).
- Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню.
Згідно з Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного
газу» витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню плануються
на рівні 33 010,55 тис.грн. (без ПДВ), що забезпечить облік природного газу у 16 630
абонентів.
- Витрати на заміну лічильників газу та/ або створення обмінного фонду
лічильників.
До складу витрат включені витрати на заміну лічильників, які не підлягають
ремонту або ремонт яких є економічно не доцільним. Ремонту підлягають в першу
чергу лічильники, які є власністю підприємства. Згідно пункту 4, глави 8 розділу Х
«Кодексу газорозподільних
систем» газорозподільне підприємство зобов’язане
протягом двох місяців з часу визначення лічильника, який є його власністю,
непридатним до експлуатації, замінити новий.
На 2018 рік передбачається заміна 9 675 побутових лічильників на загальну
суму 11 340 тис.грн (без ПДВ).
- Компенсація недоотриманої тарифної виручки в попередніх періодах.
Діючі протягом 2015 - 2016 років структури тарифів на послуги розподілу
природного газу включали такі елементи:
«Компенсація різниці в цінах на ВТВ за 2014 рік та І квартал 2015 року»;
«Компенсація недоотриманої тарифної виручки у зв'язку із зменшенням обсягів
розподілу природного газу у 2015 році».
При цьому, на відкритому засіданні НКРЕКП 29 грудня 2015 року було
прийняте протокольне рішення № 12, відповідно до якого ліцензіатів з розподілу
природного газу було зобов’язано отримані кошти, передбачені структурою тарифу як
компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2014 та 2015 роки, спрямовувати на
погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», в разі її наявності.
ПАТ «ДНІПРОГАЗ» компенсація не була отримана в повному обсязі у зв’язку із
зменшенням обсягів розподілу природного газу, а також у зв’язку із обмеженістю
рівнем загального тарифу на транспортування природного газу та неможливістю при
такій системі тарифоутворення врахування в повній мірі обґрунтованих витрат.

У зв’язку із зазначеним, в розрахунку тарифу передбачено елемент «Компенсації
недоотриманої тарифної виручки в попередніх періодах», який включає всі
вищезазначені недоотримані компенсації.
Крім того, ПАТ «ДНІПРОГАЗ» планує отримані кошти, передбачені елементом
структури тарифу (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу
природного газу «Компенсація недоотриманої тарифної виручки в попередніх
періодах» направити на погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за
природний газ, що використовувався для забезпечення виробничо-технологічних
витрат і нормованих втрат.
- Витрати на капітальні вкладення.
Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про ринок природного
газу» з метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості постачання
природного газу газорозподільною системою та з урахуванням законодавства з питань
охорони довкілля та енергоефективності оператор газорозподільної системи розробляє
та щорічно подає на затвердження Регулятору план розвитку газорозподільної системи
на наступні 10 років.
Отже, для забезпечення фінансування капітальних витрат, пов`язаних з
забезпеченням безпеки, надійності, регулярності та якості постачання природного газу
газорозподільною системою планується передбачити кошти на капітальні вкладення в
сумі 43 350,93 тис. грн (без ПДВ)
- Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої
потужності в точках виходу з газотранспортної системи.
Відповідно до обґрунтування щодо проекту постанови НКРЕКП «Про
затвердження Тимчасової методики визначення та розрахунку на послуги розподілу
природного газу» в структурі тарифу на 2018 р. передбачено витрати на оплату послуг
оператора газотранспортної системи.
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.
Прибуток розрахований, виходячи з рівня рентабельності 9,5%.
-

У зв’язку з вищевикладеним ПАТ «ДНІПРОГАЗ» вважає за необхідність
встановлення економічно обґрунтованого тарифу на послуги розподілу природного
газу в розмірі 1 412,68 грн. на 1000 куб.м, виходячи з обсягів транспортування
(розподілу) природного газу 802,59 млн.куб.м.

