
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифів на 

послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних 

сховищах газу АТ «Укртрансгаз» 

 

Відповідно до повноважень, наданих законами України «Про природні 

монополії», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (далі – НКРЕКП) установлює, зокрема тарифи на послуги зберігання 

(закачування, відбору) природного газу. 

АТ «Укртрансгаз» звернулось до НКРЕКП щодо необхідності перегляду 

тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу.  

Перегляд тарифів зумовлений, зокрема, зміною основних макроекономічних 

показників, у тому числі мінімальної заробітної плати, цін на природний газ та інші 

енергоносії. 

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері було 

проаналізовано надані АТ «Укртрансгаз» матеріали та розрахунки тарифів на 

послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу з урахуванням 

динаміки обсягів закачування, зберігання та відбору природного газу, рівня 

фактичних витрат, пов’язаних із наданням вищезазначених послуг за попередні 

роки у розрізі статей витрат та здійснено розрахунки тарифів на послуги зберігання 

(закачування, відбору) природного газу. 

На засіданні НКРЕКП, що проводилося у формі відкритого слухання 

22.02.2022, було прийнято рішення винести на відкрите обговорення проєкт 

постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги зберігання 

(закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Проєкт постанови). 

Зазначений Проєкт постанови разом з обґрунтовуючими матеріалами було 

оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою 

отримання зауважень та пропозицій у період з 22.02.2022 до 03.03.2022. У 

визначений строк зауважень та пропозицій до Проєкту постанови не надходило.  

21.06.2022 відбулися відкриті обговорення вищезазначеного Проєкту 

постанови. 

За результатами відкритого обговорення пропонується змінити дату 

набрання чинності постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги 

зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» з 01 квітня 2022 року на 01 липня 2022 року, а саме  у 

пункті 4 Проєкту постанови  слово «квітня» змінити словом «липня».   
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Розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного 

газу в підземних сховищах газу було здійснено відповідно до Методики визначення 

та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного 

газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, 

затвердженої постановою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1131, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 26.07.2016 за № 1035/29165 (далі – Методика), з 

урахуванням, зокрема: 

Планована потужність закачування, зберігання та відбору природного газу 

На планований період враховано: 

планований робочий обсяг зберігання природного газу – 11 123, 9 млн м3; 

плановану річну потужність закачування природного газу – 8 396,8 млн м3; 

плановану річну потужність відбору природного газу – 8 081,1 млн м3. 

Плановані прямі матеріальні витрати визначено з урахуванням витрат, 

пов'язаних з використанням палива, електроенергії, сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, запасних частин, інших матеріальних ресурсів, необхідних 

для забезпечення основного технологічного процесу та витрати, пов’язані з 

використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні, 

питомі втрати та власні потреби.  

Обсяги витрат природного газу для виробничо-технологічних витрат та 

власних потреб включають: паливний та пусковий газ, технологічний газ, що 

використовується на компресорних станціях; газ, що використовується, 

котельнями, хімлабораторіями, мехмайстернями; газ, що стравлюється при пусках 

та зупинках газоперекачувальних агрегатів; газ, що використовується при продувці 

свердловин, шлейфів газопроводів-відгалужень, при газодинамічних дослідженнях 

та інші потреби. 

Величина прямих матеріальних витрат визначається з урахуванням діючих 

цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси у попередніх періодах та їх 

прогнозованих змін. 

Витрати на оплату праці розраховані з дотриманням вимог Закону України 

«Про оплату праці», з урахуванням розміру середньої заробітної плати одного 

штатного працівника підприємства, чисельності персоналу безпосередньо 

залученого до діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу та 

темпу росту розміру мінімальної заробітної плати. 

Суму планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу 

визначено з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних 

і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі: виробничого призначення; 

адміністративного призначення; загальновиробничого призначення. 

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. 

Відповідно до положень Методики інші плановані прямі витрати при 

розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу 

визначено з урахуванням, зокрема: 



3 

 

витрат на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до 

Податкового кодексу України; 

витрат на проведення ремонтів та планового технічного обслуговування; 

витрат на проведення геофізичних робіт; 

витрат на діагностику, утримання метрологічних служб і автоматизацію 

виробництва; 

інших прямих витрат, до складу яких включаються всі необхідні виробничі 

витрати та платежі, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг зберігання  

 

(закачування, відбору) природного газу, щодо яких Податковим кодексом України 

прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат. 

Враховуючи вищезазначене тарифи на послуги зберігання (закачування, 

відбору) природного газу складуть: 

 

№ 

п/п 

Тарифи на послуги зберігання (закачування, 

відбору) природного газу для 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

грн за 1000 м3 на добу 

(без ПДВ)  

1 Тариф на послуги зберігання природного газу 0,45 

2 Тариф на послуги закачування природного газу 243,36 

3 Тариф на послуги відбору природного газу 252,86 

 

Разом з цим проєктом постанови передбачено затвердження коефіцієнтів, що 

застосовуються до тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) 

природного газу, які враховують замовлення індивідуальних послуг, на  діючому 

рівні, а саме: 

коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг зберігання, 

закачування, відбору природного газу строком на місяць – на рівні 1,1; 

коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг закачування, 

відбору природного газу на добу наперед – на рівні 1,2. 

 

З огляду на зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) 

природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ». 

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин у нафтогазовій сфері                                     Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

П  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про встановлення тарифів на 

послуги зберігання (закачування, 

відбору) природного газу в 

підземних сховищах газу 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

 

 

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про 

ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання 

(закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких 

застосовується режим регульованого доступу, затвердженої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року № 1131, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1035/29165, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» 

тарифи на послуги: 

зберігання природного газу − у розмірі 0,45 грн за 1000 м3 на добу (без 

урахування ПДВ); 

закачування природного газу − у розмірі 243,36 грн за 1000 м3 на добу 

(без урахування ПДВ); 
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відбору природного газу − у розмірі 252,86 грн за 1000 м3 на добу (без 

урахування ПДВ); 

структуру тарифу (планованої річної тарифної виручки) на послуги 

зберігання (закачування, відбору) природного газу згідно з додатком. 

2. Затвердити коефіцієнти, що застосовуються до тарифів на послуги 

закачування, відбору та зберігання природного газу: 

коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг зберігання, 

закачування, відбору природного газу строком на місяць – на рівні 1,1; 

коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг 

закачування, відбору природного газу на добу наперед – на рівні 1,2. 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 червня 2020 року № 1150 «Про встановлення тарифів на послуги 

зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу 

АТ «УКРТРАНСГАЗ». 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2022 року, але не раніше 

дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський  

 



1 Тариф на послуги зберігання природного газу грн за 1000 м
3
 на добу 0,45

2 Тариф на послуги закачування природного газу грн за 1000 м
3
 на добу 243,36

3 Тариф на послуги відбору природного газу грн за 1000 м
3
 на добу 252,86

4 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 5 932 611,7

4.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 5 666 289,5

4.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 3 486 102,3

4.1.1.1
у т. ч.: вартість газу на виробничо-технологічні витрати, нормовані та 

питомі втрати, та власні потреби
тис. грн 3 023 046,6

4.1.1.2
вартість матеріалів (паливо, електроенергія, ремонт, інші матеріальні 

витрати)
тис. грн 463 055,7

4.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 786 581,3

4.1.3 Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 173 047,9

4.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 196 805,4

4.1.5 Інші витрати тис. грн 1 023 752,6

4.2 Планований прибуток, усього тис. грн 347 222,2

4.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 147 985,1

4.3 Коригування планованої тарифної виручки тис. грн -80 900,0

5 Планований робочий обсяг зберігання природного газу млн м
3 
на рік 11 123,9 

6 Планована річна потужність закачування природного газу в ПСГ млн м
3 
на рік 8 396,8 

7 Планована річна потужність відбору природного газу із ПСГ млн м
3 
на рік 8 081,1 

Т. Рябуха

Довідково

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у нафтогазовій сфері

Додаток 

до постанови НКРЕКП

_______________ № __________

Структура тарифу (планованої річної тарифної виручки) 

на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» 

№ 

з/п
Показники (елементи витрат) річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру

Значення 

показників


