Обгрунтуваliшя

щодо Перегляду тарифу на послуги
розподiлу
природного газу лля ПрАТ <<Тернопiльмiськгаз>>

на 2022 piK

вiдповiдно до Постанови Нацiональноi koMicii,
що здiйснюс державне регулюван(нкрЕкП) вiд 30.06 .Z.Oh рокУ Nч
8бб <Про
затвердження порядку вiдкритого обговорення
проектiв рiшень Нацiона-гrьноi KoMiciT
, що
здiйснюе державне регулювання сфера*
у
комунчtльних послуг), керуючись
<методикою визначення та
"r"p..ir*".u
розрахунку ,uрrфу на послулги розподiлу природного газу)),
затвердженою Постановою нкрЕкп вiдZi,оi.zOl6
р. Jф'236; *Проч"rурою встановлення
та переглялу тарифiв на послуги з транспортування,
.rоaru"чrrпя природного
газу, закачування, зберiгання та вiдбору природного розподiлу,
газу), затвердженою Постановою
нкрЕ вiд 03.04.20l3 м369, ПрАТ uф"опiпьмiськгаз> (суб
ект господарювання, або
ОператоР грм) з MeToIo досягненНя балансУ iHTepeciB
споживачiв виноситЬ Для
розгляду
та вiдкритого обговорення питання щодо внесення змiн
до структури ,upr6y на послуги
розподiлу природного газу лля ПрАТ кТернопiльмiськгаз> на 2О22 piK,
ня у сферах енергетики та комунrrльних
послуг

За резульТатамИ проведенОго аналiзУ лiцензоваНоТ
дiяльнОстi з розподiлу природного газУ за 20l9 - 2020 роки та 9 мiсяцiв 2021
з
року' урахуванням змiн, керуючисЬ вiдповiдними нормативними документами були здiйсненi корегування
тарифу на послуги розполiлу природного газу за вiдповiдними елементами затрат.

основноrо причиною перегляду тарифу е.необхiднiсть
врахування в тарифi збiльшення BapTocTi природного газу, що використову€ться
на виробн"rЬ-rе*"ологiчнi витрати
та HopMoBaHi втрати (ВТВ)

об'ем (обсяг) фактичних втрат та виробничо-технологiчних витрат
природного газу за пiдсумками мiсяlш та паrr.пдарного
року визначасться Оператором ГРМ як рiзниця
мiж об'емом (обсягом) надходження природного газу
до ГРМ У вiдповiдний перiод i

об'смом (обсягом) природного Газу, який
розподiлений мiж пiдключеними до
вачами протягом зазначеного перiолу.

грм

спожи-

очiкуванi рiчнi об'еми (обсяги) втрат та виробничо-технологiчних витрат
природного га:}у в ГРМ на2022 piK , визначенi з
урахуванням вимог Кодексу ГРС та ро.рu*оЪurl
вiдповiдно до Методики визначення
розмiрiв'нормативних та виробничо-технологiчних

втрат/витрат природного газу при здiйсненнi
розпълiлу природного газу,затвердженоi ПосТаноВою нКРЕкП вiд06.1 1.2020.poкy N9 2033 становитимуть
13496,|2 тис.куб.м.
,Що складУ тарифУ включена сума коштiв, яка вiдповiдае
розрахунковому розмiру
обсягiв ВТВ на 2022 piK за цiною на момент
розрахунку - з0 .рr, Й t-куб. м.

-

трати).

BapTicTb матерiалiВ (паливо,еЛектроенергiя, витрати на
ремонт, iншi MaTepia_ltbHi ви-

Величина витрат на паливо визначена з
урахуванням дiючих цiн
[ля здiйснення лiцензованоТ лjяльностi з розподiлу природного газу пiдприсмство
використовуе наступнi види пzlлива: бензин д-g2, А-95, .*
,Ьiд*.ний, стиснений природний газ, дизельне пЕUIиво, MoTopHi мастила. змазки, тормозну
рiл""у.

Автотранспорт та спецтехнiка на пiлприемствi нараховус 32 одиниць,
у тому числi:
спецтехнiка -6 одиниць, вантажно-пасажирський транспорт-26 одиниць,
iнший 2 одиниць.
Вказана TexHiKa використовусться при провеленнi
з
технiчного
обслуговування,
робiт

ре-

монтних та аварiйно-вiдновлЮваJIьних робiт гtвопровоДiв та спорУД
на них, проведеннi
плановоТ повiрки, встановлення та замiни побутових гЕLзових
лiчильникiв.
ВитратИ на паIIивНо-мастилЬнi матерiали плануЮться
на piBHi 202l року, скориго-

BaHi на iндекс iнфлячii 8%

.

!о

елемента витрат на матерit}ли включаеться витрати
на матерiали необхiднi для
виконання ремонтних робiт та технiчного обслуговування
газопроводiв та споруд на них,
перiодичного технiчного обслуговування газових приладiв i пристроiв,
встановлених у населення, технiчного обслуговування та
ремонту лiчильникiв гьу,
i* перiодичнiй повiРЦi, що проводиться за рахунок .uзоро.полiлiного пiдприемства."р"
Bci матерiали подiляються на:
-ocHoBHi матерiали лля обслуговування та
ремонту систем газопостачання;

-запчастини та комплектуючi вироби для автотранспорту;
-запчастини та комплектувальнi вироби для комп'ютерноi
технiки;
-iнструменти;

iншi);

-господарськi та канцелярськi товари (папiр, друкована Продукцiя,
конверти, марки
-спецодяг

;

-iншi матерiальнi витрати.

сума витрат на матерiали на2022 pik визначена з
урахуванням:
l.планових заходiв пов'язаних iз зменшенням втрат природного

гtr}у.

2,Фактичних витрат пiдприемства на придбання матерiа-гliв за 202l piK
та прогнозного рiвня iнфляцiI на2022 рiк.

ще однiсю з причин перегляду тарифу являсться необхiднiсть врахування в тарифi
витрат на збiльшення заробiтноi плати.
Елемент структури тарифу коплата прачi>
розрахований вiдповiдно до Методики
визначення та розрахунку тарифу на послуги
розподiлу природного газу, яка передбачас
врахування таких показникiв:середня заробiтна плата в
розрахунку на одного штатного
праuiвника, зайнятого у промисловостi на територiт дiяльносii лiцензiата,
прогнозованого
рiчного iнлексу зростання номiнальноТ заробiтноi'ппur", iнлексу
Цiн у середньому до попереднього року вiдповiдно до прогнозу соцiа-гlьно-економiчного
"no*r""r*
роa"йr*у
укратни та основних макроекономiчних показникiв економiчного та соцiального
розвитку
Украiни.
ВiдповiдНо до МетОдики планову середньомiсячну заробiтну плату прийнято
на piBHi 16l00,0 грн. KpiM того, враховано необхiднiсть доведення кiлькостi працiвнипiв
до piвня достатнього для забезпечення передбачених дiючими нормативами проведення
обсягiв робiт при обслуговуваннi, утриманнi та експлуатаuii газорозподiльних мереж
в зitлежHocTi вiд ix протяжностi та кiлькостi.

сума нарахувань (есв) на заробiтну плату розрахованi виходячи з витрат на оплату працi та ставки сдиного соцiального внеску в
розмiрi 22,0уо.
Витрати на амортизацiйнi вiдрахування.

згiдно наказу про облiкову полiтику на пiдприсмствi застосовусться прямолiнiйний
метод нарахування амортизацiТ основних засобiв. Амортизацiя нараховусться piBHoMipHo
протягом TepMiHy корисного використання об' €кта основних засобiв. Строки корисного
використання об екта основних засобiв встановленi з
урахуванням вимог Податкового ко-

Дексу Украiни. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нарахову€ться
у першому
мiсяцi використання 50о% та решта 50%о BaPTocTi мiсяцi Тх вилучЙня з активiu
у
1списан""
з балансу). Амортизацiя адмiнiстративних та загальновиробничих активiв
розподiлясться
пропорuiйно штатнiй чисельностi персона-пу, безло..р.д"rо задiяного
у лiяльностi з розполiлУ природноГо газу. Сума амортизацii врахована вiдповiдностi
oo-Mi*"upoon"* Ъruу
ндартiв HapiBHi фактичних витрат за 202l piK.
Витрати по cTaTTi <Iншi витрати)). Що цього елемента структури тарифу включено:
-BapTicTb комунаJIьних послуг;
- витрати на охорону праui та TexHiKy безпеки;

-iнформацiйнi послуги

;

-юридичнi та суловi послуги;
-витрати по обов' язковому страхуванню;

-послугИ cTopoHHix органiзаuiй у сферi iнформацiйних технологiй (супровiд
офiсних програм, обслуговування оргтехнiки);
-плата за землю;

-послуги банку;
-iншi.

Сума цих витрат розрахована виходячи з фактичних витрат

за три ocTaHHi роки та врахуванням прогнозованого iндексу iнфляцii споживчих цiн на 2о22
рiк. kpiM того перелбъченi
витрати на друк та доставку квитанцiй споживачам в cyMi 705 тис. грн., та комiсiйна винагорода за прийом платежiв вiд населення З74 тис. грн.,

згiдно з Методикою визначення розмiру тарифу на послуги
розполiлу природного газу до
складу iнших планових прямих витрат вклIочаються витрати на створення обмiнrоrо
фопду приладiв облiку г.Lзу в межах Зyо вiд встановленот кiлькостi приладiв облiку nu..n.nу
ня, а також витрати на замiну лiчильникiв.
В cTpyKTypi тарифу товариствана2022 рiчна сума витрат на вказанi цiлi передбачена в
розмiрi 4057 тис. грн.

кiлькiсть споживачiв природного газу, якi користуються газом без лiчиrrьника становить
понад 4000 осiб , тому в cTpykTypi тарифу необхiдно передбачити кошти на встановлення
iндивiдуальних лiчильникiв газу, для забезпечен,r" urпоruння Закону Украiни <Про
забезпечення комерчiйного облiку природного газу).
Однiею з причин перегляду тарифу е необхiднiсть врахування в тарифi компенсацiТ
ЗбИТКiВ МИНУЛИХ ПеРiОДiВ, ЯКi зазнало ПрАТ <Тернопiльмiськгаз>, u p..yniraTi встановлення економiчно-необгрунтованих тарифiв.

Вiдповiдно До Постанови КМУ вiд 2l .О2.2017 р.Jф 95 оператор ГРМ щороку здiйснюе вiдрахування плати за надане вiдповiдно до !оговору право на експлуаrчцiо майна,
що наJIежить державi i облiковусться на балансi Оператора у розмiрi l0 вiдсоткiв його залишковоТ BapTocTi, за умови включення таких платежiв до структури тарифу на
розподiл
природного га:}у та в обсязi, встановленому тарифом.

Мiж ПрАТ <Тернопiльмiськгаз> та MiHicTepcTBoM енергетики та вугiльноТ промисловостi Украiни укладено !оговiр експлуатацii газорозподiльних систем аьо ix .*пuдоur"
.
щля забезпечення фiнансування таких витрат у структуру тарифу на послуги розподiлу природного гчву передбаченi витрати на сплату
,u
майно.
"iлрахуЙ" ДЪi*uвне

!О

МИ ОбСягУ

СКЛалУ тарифу включено витрати на оплату Оператору гЕвотранспортноТ систезамовленоi потужностi в точках виходу з газотранспортноi системи.

вiдповiдно до Законiв Украiни кпро Начiональну koMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунаJIьних послуг)), uПро джерела фiнансування

органiв дерrкавноI влади) та Порядку розрахунку та встановлення ставки внеъкiв на
регулIовання в тарифi перелбаченi витрати на сплату BHeckiB на регулювання.

!ля

забезпечення фiнансування витрат повоязаних iз забезпеченням безпеки, надiйностi,
регулярностi та якостi постачання природного газу г€rзорозподiльною системою згiдно iHвестицiйноi програми товариства на2022 pik плануються витрати на капiтальнi iнвестицii
в розмiрi 4l81,36 тис. грн.

вiдповiдно до ст. 9 Закону Укратни uпро приролнi монополiт>>, державне регулюваннЯ дiяльностi суб'сктiВ природниХ монополiй здiйснюсться на ocHoBi принципiв, зокрема самоокупностi суб'ектiв природних монополiй. Пр" цьому, вiдповiдно до ч.6 ст.4 Закону Украiни <про ринок природного газу) тарифи повиннi бути встановленi з урахуванням належного рiвня рентабельностi. ,Щiюча методологiя розрахунку тарифу передбачае
встановлення такого рiвня тарифу, який би забезпечив газорозподiльним пiдприемствам
отримання прибутку, достатнього для забезпечення нормальноТ виробничо-господарськоТ
дiяльностi.

тому, з метою забезпечення ефективного виконання ПрАт <тернопiльмiськгаз>

фУНКЦiй ЩОДО безаварiйного та безперебiйного розподiлу природного газу споживачам,
що е можЛивим за умовИ врахування в тарифi на послуги розподiлу природного газу Bcix
необхiдних та обгрунтованих витрат, надасмо для розгляДУ та обговорення пропозицiТ
щодо внесення змiн до структури тарифу на послуги розподiлу природного гtву.

Голова правлiння

В. Л. Бобрiвець

