
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 
ПОСТАНОВА 

 
03.04.2013   Київ   № 369 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26.04.2013 за № 685/23217 

 
Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з 

транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та 
відбору природного газу 

 
Відповідно до Законів України «Про природні монополії», «Про засади функціонування 

ринку природного газу», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Процедуру встановлення та перегляду тарифів на послуги з 
транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору 
природного газу, що додається. 

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу подати цю 
постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
законодавством порядку. 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 
 

Голова Комісії С.Тітенко 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕ 
03.04.2013 № 369 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

26.04.2013 за № 685/23217 
ПРОЦЕДУРА 

встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, 
постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу 
 
І. Загальні положення 
1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Податкового кодексу України, Законів 

України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу», 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23 
листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сфері енергетики». 

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, при встановленні або перегляді тарифів: 



на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ 
магістральними трубопроводами; 

на транспортування природного газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними 
трубопроводами; 

на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим 
тарифом; 

на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ. 
1.3. Ця Процедура поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють 

господарську діяльність із транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) 
вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, із постачання природного газу, газу 
(метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, із зберігання природного газу, газу 
(метану) вугільних родовищ або мають намір здійснювати таку господарську діяльність (далі 
– суб'єкт господарювання). 

1.4. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях: 
базовий період – період тривалістю рік, який передує планованому періоду; 
елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат суб'єкта господарювання; 
заява – письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕ про встановлення або 

перегляд тарифів, передбачених цією Процедурою; 
інвестиційна програма – план капітальних інвестицій та капітальних вкладень, який 

містить комплекс робіт та заходів, графік їх виконання та джерела їх фінансування; 
нецільове використання коштів – використання коштів, передбачених установленою 

структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою на інші цілі; 
перегляд тарифу – зміна рівня тарифу та/або його структури шляхом встановлення; 
перехресні субсидії – переміщення коштів або розподіл витрат у межах одного 

підприємства або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного 
підприємства або виду діяльності за рахунок іншого; 

планований період – період тривалістю календарний рік, на який здійснюється 
розрахунок тарифу; 

планована тарифна виручка – установлений структурою тарифу дохід суб'єкта 
господарювання на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат; 

попередній період – період тривалістю рік, який передує базовому періоду; 
структура тарифу (планованої тарифної виручки) – перелік елементів витрат суб'єкта 

господарювання при здійсненні відповідного виду діяльності, що групуються за елементами 
витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 
318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та 
витрат із прибутку; 

тариф – грошове відображення вартості надання послуги за її кількісну одиницю; 
тариф на відбір природного газу з ПСГ – виражена у грошовій формі вартість реалізації 

замовнику послуги з відбору з підземного сховища газу газозберігаючим підприємством 1000 
кубічних метрів природного газу; 

тариф на закачування природного газу в ПСГ – виражена у грошовій формі вартість 
реалізації замовнику послуги із закачування в підземне сховище газу газозберігаючим 
підприємством 1000 кубічних метрів природного газу; 

тариф на зберігання природного газу в ПСГ – виражена у грошовій формі вартість 
реалізації замовнику послуги із зберігання в підземному сховищі газу газозберігаючим 
підприємством 1000 кубічних метрів природного газу; 

тариф на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за 
регульованим тарифом (тариф на постачання природного газу) – виражена у грошовій формі 
вартість реалізації замовнику послуги з постачання газопостачальним підприємством 1000 
кубічних метрів природного газу; 

тариф на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних 
родовищ магістральними трубопроводами в межах території провадження ліцензованої 
діяльності газорозподільного підприємства (тариф на транспортування природного газу) – 
виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із транспортування 



газотранспортним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу магістральними 
трубопроводами в межах території провадження ліцензованої діяльності газорозподільного 
підприємства; 

тариф на транспортування природного газу та газу (метану) вугільних родовищ 
розподільними трубопроводами (тариф на розподіл природного газу) –виражена у грошовій 
формі вартість реалізації замовнику послуги із транспортування розподільними 
трубопроводами газорозподільним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу; 

тарифна виручка – дохід, отриманий від надання послуг за ліцензованим видом 
діяльності за установленим НКРЕ тарифом. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про природні 
монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу» та «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності». 

1.5. Тариф установлюється НКРЕ за умови наявності у суб'єкта господарювання 
відповідної чинної ліцензії. 

1.6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати тарифну виручку, отриману 
при провадженні відповідного виду діяльності, виключно за елементами витрат, що 
передбачені встановленою структурою тарифу.  

1.7. Суб'єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним 
згідно з цією Процедурою. 

1.8. Рішення про встановлення або перегляд тарифів приймається НКРЕ на засіданнях у 
формі відкритих слухань.  

1.9. Копія прийнятого рішення НКРЕ, завірена в установленому законодавством 
порядку, направляється суб'єкту господарювання не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня 
прийняття такого рішення.  

ІІ. Вимоги до оформлення та подання заяви, документів, що додаються до неї 
2.1. Для встановлення тарифу, визначеного у пункті 1.2 розділу І цієї Процедури, суб'єкт 

господарювання подає до НКРЕ не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку планованого 
періоду заяву про встановлення тарифу (далі – заява) за формою, наведеною в додатку 1 до 
цієї Процедури, до якої додаються: 

2.1.1. Пояснювальна записка до розрахунку тарифу. 
2.1.2. Динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників. 
2.1.3. Розрахунок рівня тарифу на планований період. 
2.1.4. Обсяг надання послуг (з транспортування природного газу магістральними 

трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами, 
постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних 
сховищ газу) з відповідними обґрунтуваннями. 

2.1.5. Розрахунок витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу, що 
використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат 
природного газу. 

2.1.6. Розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, 
базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями. 

2.1.7. Розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація 
щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з 
відповідними обґрунтуваннями. 

2.1.8. Розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих 
витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями. 

2.1.9. Розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за 
попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями. 

2.1.10. Розрахунок прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований 
період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з 
відповідними обґрунтуваннями. 

2.1.11. Інвестиційна програма, оформлена з дотриманням вимог порядку формування 
інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та 
газозберігаючих підприємств, встановленого НКРЕ, та розрахунок джерел її фінансування. 



2.1.12. Копії фінансової звітності (за попередній звітний період) − баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до 
фінансової звітності. 

2.2. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 2.1 цього розділу, 
подаються до НКРЕ у паперовій (три примірники) і електронній формах та оформлюються 
суб'єктом господарювання, що провадить діяльність: 

з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ 
трубопроводами, − за формами, наведеними у додатках 1 - 7 до цієї Процедури; 

з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, − за 
формами, наведеними у додатках 1, 2, 8 - 12 до цієї Процедури; 

з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим 
тарифом, − за формами, наведеними у додатках 1, 2, 13-16 до цієї Процедури; 

зі зберігання  природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, − за формами, 
наведеними у додатках 1, 2, 17 - 22 до цієї Процедури. 

2.3. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знака після 
коми. 

2.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, 
адміністративні витрати та витрати на збут між ліцензованими НКРЕ видами господарської 
діяльності та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності з документальним 
підтвердженням необхідності такого розподілу.  

2.5. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат з відповідного виду 
ліцензованої НКРЕ діяльності, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім 
фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними 
пунктом 2.1 цього розділу. 

2.6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, 
зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури, подає заяву та документи, зазначені у пункті 
2.1 цього розділу, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії. 

ІІІ. Порядок розгляду заяви 
3.1. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються структурним підрозділом 

НКРЕ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної 
політики в нафтогазовому комплексі, щодо її відповідності вимогам цієї Процедури. 

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 2.1 розділу ІІ цієї 
Процедури, заява не розглядається, про що НКРЕ повідомляє заявника у письмовій формі у 
10-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕ та повертає їх заявнику. 

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 2.1 розділу 
ІІ цієї Процедури, відповідний структурний підрозділ НКРЕ, до компетенції якого належить 
формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, 
розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕ. 

У разі потреби НКРЕ може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або 
має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури, 
щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання 
до НКРЕ у визначений нею строк, підписані керівником та засвідчені печаткою суб’єкта 
господарювання. 

Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури 
тарифу або інвестиційної програми, якщо при розгляді структурними підрозділами  НКРЕ 
виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕ 
письмово повідомляє суб'єкта господарювання. 

3.2. На підставі розгляду заяви та доданих до неї документів відповідний структурний 
підрозділ, до компетенції якого належать питання стратегічного планування та розвитку 
енергетичних ринків, готує: 

висновок щодо фінансового стану суб’єкта господарювання, який має намір провадити 
господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури; 



висновок про фінансову спроможність і економічну доцільність здійснення відповідного 
виду господарської діяльності суб’єктом господарювання, який має намір провадити 
господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури. 

Відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належить організація 
здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, проводить аналіз результатів 
перевірок, за результатами якого готує висновок щодо дотримання суб'єктом господарювання 
ліцензійних умов у базовому періоді та виконання ним рішень НКРЕ. 

Висновки, що підготовлені згідно з цим пунктом, за підписом керівника відповідного 
структурного підрозділу або особи, яка його заміщає, надаються структурному підрозділу, до 
компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики 
нафтогазового комплексу, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви до НКРЕ. 

3.3. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить формування цінової, 
тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, готує: 

3.3.1. З урахуванням висновків, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, висновок щодо 
ефективного та цільового використання коштів, передбачених чинною структурою тарифу. 

3.3.2. Висновок щодо виконання суб'єктом господарювання заходів інвестиційної 
програми за попередній період та обґрунтованості інвестиційної програми на планований 
період. 

3.3.3. Висновок щодо обґрунтованості інвестиційної програми на планований період 
суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у 
пункті 1.3 розділу І цієї Процедури. 

3.3.4. Пропозиції щодо включення питання встановлення тарифу на засідання НКРЕ. 
3.3.5. Проект рішення НКРЕ та проект структури тарифу (планованої тарифної виручки) 

згідно з формами, що наведені у додатках 23 та/або 24. 
3.4. НКРЕ може відмовити суб’єкту господарювання у встановленні або перегляді 

тарифу або знизити його рівень у разі: 
встановлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою 

встановленого тарифу, або фінансової неспроможності та економічної недоцільності 
здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб’єктом господарювання, який має 
намір його провадити; 

надання до НКРЕ недостовірної інформації або необґрунтованості складових витрат, 
визначених розділом ІІ цієї Процедури. 

ІV. Умови перегляду тарифів 
4.1. Перегляд рівня тарифу здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так 

і НКРЕ за умови відповідного обґрунтування такого перегляду. 
4.2. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕ щодо перегляду рівня 

тарифу у разі: 
4.2.1. Зміни обсягів надання послуг з відповідного виду ліцензованої діяльності (обсягів 

транспортування, розподілу, постачання, зберігання природного газу) у планованому періоді 
відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %. 

4.2.2. Зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу, внаслідок підвищення цін на 
паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зміною 
законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при 
розрахунку тарифу більше ніж на 5 %. 

4.3. НКРЕ може ініціювати перегляд тарифу у разі: 
4.3.1. Установлення факту: 
невикористання коштів, передбачених елементами витрат структури встановленого 

тарифу; 
використання коштів у розмірах, що не були передбачені елементами витрат структури 

встановленого тарифу; 
перехресного субсидіювання; 
невикористання коштів, які були передбачені структурою тарифу як джерело 

фінансування інвестиційної програми; 
використання коштів у розмірах, що не були передбачені схваленою інвестиційною 

програмою; 



використання коштів на роботи та заходи, що не були передбачені схваленою 
інвестиційною програмою. 

4.3.2. Закінчення періоду, на який розраховувався тариф (або закінчення строку 
врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу). 

4.3.3. Установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою 
тарифу. 

4.3.4. Надання до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення господарської 
діяльності. 

4.3.5. Провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних 
монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної 
монополії, за відсутності установлених НКРЕ вимог. 

4.3.6. Зміни обсягів транспортування, розподілу, постачання природного газу за 
регульованим тарифом, зберігання природного газу, врахованих при розрахунку тарифів, 
більше ніж на 5 %. 

4.3.7. Зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу, що сталася з 
причин, не залежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу 
більше ніж на 5 % від встановленого рівня. 

4.4. За наявності підстав, передбачених пунктом 4.3 цього розділу, НКРЕ переглядає 
тарифи з урахуванням даних звітності, актів перевірок та/або наданих суб’єктом 
господарювання документів та пояснень до них. 

Начальник управління цінової 
та тарифної політики нафтогазового комплексу В.Семенець 
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Додаток 1

до Процедури встановлення та перегляду тарифів

на послуги з транспортування, розподілу, постачання

природного газу, закачування, зберігання

та відбору природного газу

Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері енергетики

ЗАЯВА


про встановлення (перегляд) тарифу

______________________________________________________________


(найменування суб’єкта господарювання)


Прошу розглянути заяву та додані до неї документи щодо ____________________________ тарифів на


(встановлення/перегляду)


___________________________________________________________________


(вид ліцензованої діяльності)


Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.


До заяви додаються:

___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(перелік документів)

Керівник суб’єкта

Господарювання



______________

__________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ року

		База рішень НКРЕ (Укладач Слободянюк І.П.)

		Документ1

		Slobodianuk

		16.05.2013 10:51:17 AM

		1
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Додаток 3

		

														Додаток 3                                                                                                                                             до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Динаміка розвитку

				основних техніко-виробничих показників

				за ______________ роки

				________________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Показники		Попередній період		Базовий період		Відхилення показників базового періоду щодо попереднього, %		Планований період		Відхилення показників планованого періоду щодо базового, %

				А		Б		1		2		3		4		5

				1		Протяжність газопроводів, які є на балансі (в обслуговуванні) товариства, усього, км

				1.1		у т. ч.:  магістральних газопроводів

				1.2		газопроводів-відгалужень

				1.3		розподільних газопроводів

				2		Кількість газорозподільних станцій, шт.

				3		Кількість автогазонаповнювальних компресорних станцій, шт.

				4		Кількість компресорних станцій (компресорних цехів), шт.

				5		Кількість систем телемеханіки, шт.

				6		Кількість газовимірювальних станцій, шт.

				7		Кількість систем електрохімзахисту, шт.

				8		Кількість систем очищення (фільтри), шт.

				9		Кількість хіміко-аналітичних лабораторій, шт.

				10		Кількість споживачів, які підключені до магістральних трубопроводів безпосередньо, одиниць

				11		Обсяг транспортування природного газу, усього, млн куб. м

				11.1		у т. ч.:  споживачам "на прямих трубах"

				11.2		іншим споживачам України

				11.3		транзит

				12		Середньооблікова чисельність працівників, осіб

				13		Чисельність працівників (розрахункова), осіб

				14		Середньомісячна заробітна плата, грн

				15		Тариф на транспортування природного газу, грн за 1000 куб. м

						_____ ________________ 20__ року

						Керівник суб'єкта господарювання

						М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

						Головний бухгалтер

								(підпис)								(ініціали, прізвище)

						Виконавець

						_______________________		(підпис)								(ініціали, прізвище)

						(номер телефону)





розрахунок тарифу(д3)

														Додаток 3

														до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами

		Розрахунок тарифу на ___________________ для "________________________"

		(вид діяльності)                                            (назва підприємства)

		НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА		№ Рядка		фактично попередній період				фактично базовий період				необхідно на плановий період

						тис. грн		грн за 1000 куб.м		тис. грн		грн за 1000 куб.м		тис. грн		грн за 1000 куб.м

		Обсяг робіт, послуг без ПДВ		005

		I. Витрати на виробництво продукції робіт, послуг. Усього   в т.ч.		010

		1. Матеріальні витрати, з них:		015

		оплата за зріджений газ		020

		вартість природного газу на
   технологічні потреби		025

		вартість природного газу на власні
   потреби		030

		вартість зрідженого газу на
   технологічні потреби		035

		вартість зрідженого газу на власні
   потреби		040

		опалення		045

		електроенергія		050

		паливно-мастильні матеріали		055

		МШП		060

		знос МШП		065

		інші матеріали		070

		поліпшення основних фондів		075

		2. Оплата праці		080

		3. Соціальні нарахування		085

		4. Амортизація		090

		5. Інші витрати, в тому числі:		095

		послуги зв'язку		100

		послуги автотранспорту		105

		оренда споруд		110

		відрядження		115

		витрати на охорону		120

		комунальний податок		125

		плата за землю		130

		послуги банку		135

		відсотки за кредит		140

		податки за рахунок
      собівартості		145

		інші		150

		II. Прибуток+, збитки -		155

		Податок на прибуток		160

		Інші податки з  прибутку		165

		III. Чистий прибуток, в т.ч.		170

		- на власні потреби		175

		на виробничий розвиток		180

		соціальний розвиток		185

		на капітальний ремонт (понад 5%
         вартості основних фондів)		190

		- на капітальні вкладення		195

		IV. Капітальні вкладення, в т. ч..:		200

		за рахунок амортизації		205

		за рахунок прибутку		210

		V. Рентабельність ( % )		215

		VI. Обсяги протранспорт. газу, реалізов. продукції, робіт, послуг в натуральному вираженні (млн м.куб./ тис. тонн)		220

		VIІ. Середня чисельність працівників, чол.		225

		VIІІ. Середньомісячна заробітна плата, грн.		230

		"_____"________________ 200__ р.

		Керівник підприємства		__________________________________				__________________________________

		М.П.

		Головний бухгалтер		__________________________________				__________________________________

								(П.І.Б.)





Додаток 4

		

																						Додаток 4                                                                                                                                                                                                                                                  до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Розрахунок тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

		__________________________________________________

		(найменування суб`єкта господарювання)

		№ з/п		Перелік витрат		Попередній період				Базовий період				Відхилення базового щодо попереднього періоду				За діючою структурою тарифу				Необхідно на планований період				Відхилення планованого періоду щодо діючої структури тарифу

						тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%

		А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Виробнича собівартість продукції, усього

		1.1		Матеріальні витрати, усього

		1.1.1		у т. ч.:  газ на технологічні потреби

		1.1.2		матеріали

		1.1.3		паливо

		1.1.4		електроенергія

		1.1.5		витрати на ремонт (без заробітної плати)

		1.1.6		інші матеріальні витрати

		1.2		Витрати на оплату праці

		1.3		Відрахування на соціальні заходи

		1.4		Амортизація

		1.5		Інші витрати, усього

		1.5.1		у т. ч.:  плата за землю

		1.5.2		послуги банку

		1.5.3		витрати на зв'язок

		1.5.4		витрати на службові відрядження

		1.5.5		утримання транспорту

		1.5.6		інвентаризація землі

		1.5.7		інші витрати

		2		Адміністративні витрати, усього

		2.1		Матеріальні витрати

		2.2		Витрати на оплату праці

		2.3		Відрахування на соціальні заходи

		2.4		Амортизація

		2.5		Інші витрати

		3		Витрати на збут продукції, усього

		3.1		Матеріальні витрати

		3.2		Витрати на оплату праці

		3.3		Відрахування на соціальні заходи

		3.4		Амортизація

		3.5		Інші витрати

		4		Інші операційні витрати

		5		Витрати операційної діяльності, усього

		5.1		Матеріальні витрати

		5.2		Витрати на оплату праці

		5.3		Відрахування на соціальні заходи

		5.4		Амортизація

		5.5		Інші витрати

		6		Дохід		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		6.1		Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього

		6.2		Податок на додану вартість

		6.3		Інші вирахування з доходу 

		6.4		Чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

		7		Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		7.1		Прибуток (збиток)

		7.2		Податок на прибуток

		7.3		Чистий прибуток

		7.4		Використання чистого прибутку, усього

		7.4.1		у т.ч.:  на капітальні інвестиції                                                     (вкладення)

		7.4.2		на інші цілі (розшифрувати)

				Довідково:		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		8		Обсяг транспортування природного газу, млн м3

		9		Собівартість 1000 м3 природного газу,   грн

		10		Тариф за 1000 м3 природного газу, грн

		11		Рентабельність за видами діяльності, %

		12		Середня нормативна чисельність працівників, осіб

		13		Середня фактична чисельність працівників, осіб

		14		Середньомісячна заробітна плата, грн

		15		Первісна вартість основних засобів, тис. грн

		16		Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				М.П.

		Головний бухгалтер

						(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Виконавець

		____________________________________				(підпис)								(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





Додаток 5

																														Додаток 5                                                                                                                                                                                                                                       до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Обсяги транспортування природного газу магістральними трубопроводами

				____________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

																																				(млн куб. м)

				Показники				Попередній період										Базовий період										Планований період

								І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік		І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік		І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік

				Усього

				Транзит територією Укпраїни

				Споживачі України, усього

				у т.ч.: "прямі труби"

				_____ ________________ 20____ року

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)										(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)										(ініціали, прізвище)

				Виконавець

										(підпис)										(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





ВТВ (д6)Т

								Додаток 6

								до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Витрати  на газ на виробничо-технологічні потреби при транспортуванні природного газу магістральними трубопроводами

		"____________________________________________________________________"

		(назва суб'кта господарювання)

		Найменування показника		Одиниця виміру		Попередній період		Базовий період		Планований період

		УСЬОГО		тис.грн

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'кта господарювання				(підпис)				(П.І.Б.)

				М.П.

		Головний бухгалтер				(підпис)				(П.І.Б.)

		Особа, яка відповідає  за складання форми

						(підпис)				(П.І.Б.)

		(номер телефону)





Додаток 6

												Додаток 6                                                                                                                                                                                   до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Розшифрування обсягів виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу при транспортуванні природного газу магістральними трубопроводами

		____________________________________________

		(найменування суб'єкта господарювання)

		Період		Виробничо-технологічні витрати природного газу						Витрати природного газу на власні потреби

				обсяг, млн куб. м		ціна газу (з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ), грн за 1000 куб. м		вартість газу (з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ та невідшкодованого ПДВ), млн грн		обсяг, млн куб. м		ціна газу (з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ), грн за 1000 куб. м		вартість газу (з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ та невідшкодованого ПДВ), млн грн

		Попередній період

		Базовий період

		Планований період

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

						М.П.		(підпис)				(ініціали, прізвище)

		Головний бухгалтер

								(підпис)				(ініціали, прізвище)

		Виконавець

								(підпис)				(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





Додаток 7

																						Додаток 7                                                                                                                                                                                                                                                  до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Розділ I

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо фактичних показників витрат на оплату праці за попередній період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі транспортування природного газу магістральними трубопроводами

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				2

																												Продовження додатка 7

				Розділ ІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо показників витрат на оплату праці за базовий період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі транспортування природного газу магістральними трубопроводами

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо планованих показників витрат на оплату праці на планований період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі транспортування природного газу магістральними трубопроводами

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 8

														Додаток 8                                                                                                              до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Динаміка розвитку

				основних техніко-виробничих показників

				за______________ роки

				________________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Показники		Попередній період		Базовий період		Відхилення показників базового періоду щодо попереднього, %		Планований період		Відхилення показників планованого періоду щодо базового, %

				А		Б		1		2		3		4		5

				1		Протяжність розподільних газопроводів, які є на балансі (в обслуговуванні) підприємства, км

				1.1		у т. ч.:  високого тиску

				1.2		середнього тиску

				1.3		низького тиску

				2		Кількість газорозподільних пунктів, шт.

				3		Кількість шафових газорозподільних пунктів, шт.

				4		Кількість станцій катодного захисту, шт.

				5		Кількість колодязів, шт.

				6		Кількість засувок, шт.

				7		Кількість надомних регуляторів тиску, шт.

				8		Кількість систем телемеханіки, шт.

				9		Кількість газифікованих об'єктів, шт.

				9.1		у т. ч.:  населення

				9.2		бюджетних установ

				9.3		суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію

				9.4		промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання

				9.5		релігійних організацій

				9.6		газ для Вічного вогню

				10		Кількість газифікованих квартир, од.

				11		Кількість встановлених побутових газових лічильників, шт.

				12		Кількість встановлених у квартирах приладів, шт.

				12.1		у т. ч.:  газових плит

				12.2		газових водонагрівачів

				12.3		опалювальних приладів

				13		Обсяг розподілу природного газу, млн куб. м

				14		Середньооблікова чисельність працівників, осіб

				15		Чисельність працівників (розрахункова), осіб

				16		Середньомісячна заробітна плата, грн

				17		Тариф на розподіл природного газу, грн за 1000 куб. м

						_____ ________________ 20__ року

						Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)						(ініціали, прізвище)

						Головний бухгалтер

										(підпис)						(ініціали, прізвище)

						Виконавець

						_______________________				(підпис)						(ініціали, прізвище)

						(номер телефону)





Додаток 9

		

																						Додаток 9                                                                                                   до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Розрахунок тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

		__________________________________________________

		(найменування суб`єкта господарювання)

		№ з/п		Перелік витрат		Попередній період				Базовий період				Відхилення базового щодо попереднього періоду				За діючою структурою тарифу				Необхідно на планований період				Відхилення планованого періоду щодо діючої структури тарифу

						тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%

		А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Виробнича собівартість продукції, усього

		1.1		Матеріальні витрати, усього

		1.1.1		у т. ч.:  газ на технологічні потреби

		1.1.2		матеріали

		1.1.3		паливо

		1.1.4		електроенергія

		1.1.5		витрати на ремонт (без заробітної плати)

		1.1.6		інші матеріальні витрати

		1.2		Витрати на оплату праці

		1.3		Відрахування на соціальні заходи

		1.4		Амортизація

		1.5		Інші витрати, усього

		1.5.1		у т. ч.:  плата за землю

		1.5.2		послуги банку

		1.5.3		витрати на зв'язок

		1.5.4		витрати на службові відрядження

		1.5.5		утримання транспорту

		1.5.6		інвентаризація землі

		1.5.7		інші витрати

		2		Адміністративні витрати, усього

		2.1		Матеріальні витрати

		2.2		Витрати на оплату праці

		2.3		Відрахування на соціальні заходи

		2.4		Амортизація

		2.5		Інші витрати

		3		Витрати на збут продукції, усього

		3.1		Матеріальні витрати

		3.2		Витрати на оплату праці

		3.3		Відрахування на соціальні заходи

		3.4		Амортизація

		3.5		Інші витрати

		4		Витрати на встановлення лічильників газу населенню, усього

		4.1		Матеріальні витрати

		4.2		Витрати на оплату праці

		4.3		Відрахування на соціальні заходи

		4.4		Амортизація

		4.5		Інші витрати

		5		Інші операційні витрати

		6		Витрати операційної діяльності, усього

		6.1		Матеріальні витрати

		6.2		Витрати на оплату праці

		6.3		Відрахування на соціальні заходи

		6.4		Амортизація

		6.5		Інші витрати

		7		Дохід		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		7.1		Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього

		7.2		Податок на додану вартість

		7.3		Інші вирахування з доходу 

		7.4		Чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

		8		Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		8.1		Прибуток (збиток)

		8.2		Податок на прибуток

		8.3		Чистий прибуток

		8.4		Використання чистого прибутку, усього

		8.4.1		у т.ч.:  на капітальні інвестиції (вкладення)

		8.4.2		на інші цілі (розшифрувати)

				Довідково:		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		9		Обсяг розподілу природного газу, млн м3

		10		Собівартість 1000 м3 природного газу, грн

		11		Тариф за 1000 м3 природного газу, грн

		12		Рентабельність за видами діяльності, %

		13		Середня нормативна чисельність працівників, осіб

		14		Середня фактична чисельність працівників, осіб

		15		Середньомісячна заробітна плата, грн

		16		Первісна вартість основних засобів, тис. грн

		17		Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

				М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Головний бухгалтер

						(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Виконавець

		__________________________________________________				(підпис)								(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





Додаток 10

																												Додаток 10                                                                                                   до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Обсяги транспортування природного газу розподільними трубопроводами в розрізі категорій споживачів

				____________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

																																		(млн куб. м)

				Показники		Попередній період										Базовий період										Планований період

						І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік		І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік		І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік

				Усього

				у т.ч.: населення

				бюджетні установи

				суб'єкти господарювання, які      виробляють теплову енергію

				промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання

				релігійні організації

				газ для Вічного вогню

				_____ ________________ 20____ року

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 11

																								Додаток 11                                                                                                          до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до чинних методик

										по ___________________________________________

										(найменування суб'єкта господарювання)

		Рік		Виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами						Втрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами						Втрати природного газу при його вимірюванні побутовими лічильниками у разі неприведення обсягу газу до стандартних умов						Усього нормовані витрати та втрати газу,     тис. м3		Витрати природного газу на власні потреби						Усього нормовані витрати та втрати газу з урахуванням власних потреб,     тис. м3

				обсяг, тис. м3		ціна газу,      грн за 1000 м3		вартість, тис. грн		обсяг, тис. м3		ціна газу,      грн за 1000 м3		вартість, тис. грн		обсяг, тис. м3		ціна газу,      грн за 1000 м3		вартість, тис. грн				обсяг, тис. м3		ціна газу,      грн за 1000 м3		вартість, тис. грн

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Попередній період

		Базовий період

		Планований період

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

						М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Головний бухгалтер

								(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Виконавець

								(підпис)								(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





Додаток 12

																						Додаток 12                                                                                                                                                                                                                                                                                       до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Розділ I

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо фактичних показників витрат на оплату праці за попередній період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі транспортування природного газу розподільними трубопроводами

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо показників витрат на оплату праці за базовий період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі транспортування природного газу розподільними трубопроводами

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо планованих показників витрат на оплату праці на планований період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі транспортування природного газу розподільними трубопроводами

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 13

														Додаток 13                                                                                      до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Динаміка розвитку

				основних показників діяльності

				за______________ роки

				________________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Показники		Попередній період		Базовий період		Відхилення показників базового періоду щодо попереднього, %		Планований період		Відхилення показників планованого періоду щодо базового, %

				А		Б		1		2		3		4		5

				1		Кількість споживачів

				1.1		у т. ч.:  населення

				1.2		бюджетні установи

				1.3		суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію

				1.4		промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання

				1.5		релігійні організації

				1.6		газ для Вічного вогню

				2		Кількість газифікованих квартир, од.

				3		Кількість встановлених побутових газових лічильників, шт.

				4		Кількість встановлених у квартирах газових приладів, шт.

				4.1		у т. ч.:  газових плит

				4.2		газових водонагрівачів

				4.3		опалювальних приладів

				5		Обсяг постачання природного газу, млн куб. м

				6		Середньооблікова чисельність працівників, осіб

				7		Чисельність працівників (розрахункова), осіб

				8		Середньомісячна заробітна плата, грн

				9		Тариф на постачання природного газу, грн за 1000 куб. м

						_____ ________________ 20__ року

						Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)						(ініціали, прізвище)

						Головний бухгалтер

										(підпис)						(ініціали, прізвище)

						Виконавець

						_______________________				(підпис)						(ініціали, прізвище)

						(номер телефону)





Додаток 14

		

																						Додаток 14                                                                                                                                                                                           до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Розрахунок тарифу на постачання природного газу за регульованим тарифом

		__________________________________________________

		(найменування суб`єкта господарювання)

		№ з/п		Перелік витрат		Попередній період				Базовий період				Відхилення базового щодо попереднього періоду				За діючою структурою тарифу				Необхідно на планований період				Відхилення планованого періоду щодо діючої структури тарифу

						тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%

		А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Виробнича собівартість продукції, усього

		1.1		Матеріальні витрати, усього

		1.1.1		у т. ч.:  газ на технологічні потреби

		1.1.2		матеріали

		1.1.3		паливо

		1.1.4		електроенергія

		1.1.5		витрати на ремонт (без заробітної плати)

		1.1.6		інші матеріальні витрати

		1.2		Витрати на оплату праці

		1.3		Відрахування на соціальні заходи

		1.4		Амортизація

		1.5		Інші витрати, усього

		1.5.1		у т. ч.:  плата за землю

		1.5.2		послуги банку

		1.5.3		витрати на зв'язок

		1.5.4		витрати на службові відрядження

		1.5.5		утримання транспорту

		1.5.6		інвентаризація землі

		1.5.7		інші витрати

		2		Адміністративні витрати, усього

		2.1		Матеріальні витрати

		2.2		Витрати на оплату праці

		2.3		Відрахування на соціальні заходи

		2.4		Амортизація

		2.5		Інші витрати

		3		Витрати на збут продукції, усього

		3.1		Матеріальні витрати

		3.2		Витрати на оплату праці

		3.3		Відрахування на соціальні заходи

		3.4		Амортизація

		3.5		Інші витрати

		4		Інші операційні витрати

		5		Витрати операційної діяльності, усього

		5.1		Матеріальні витрати

		5.2		Витрати на оплату праці

		5.3		Відрахування на соціальні заходи

		5.4		Амортизація

		5.5		Інші витрати

		6		Дохід		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		6.1		Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього

		6.2		Податок на додану вартість

		6.3		Інші вирахування з доходу 

		6.4		Чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

		7		Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		7.1		Прибуток (збиток)

		7.2		Податок на прибуток

		7.3		Чистий прибуток

		7.4		Використання чистого прибутку, усього

		7.4.1		у т.ч.:  на капітальні інвестиції (вкладення)

		7.4.2		на інші цілі (розшифрувати)

				Довідково:		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		8		Обсяг постачання природного газу, млн м3

		9		Собівартість 1000 м3 природного газу, грн

		10		Тариф за 1000 м3 природного газу, грн

		11		Рентабельність за видами діяльності, %

		12		Середня нормативна чисельність працівників, осіб

		13		Середня фактична чисельність працівників, осіб

		14		Середньомісячна заробітна плата, грн

		15		Первісна вартість основних засобів, тис. грн

		16		Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

				М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Головний бухгалтер

						(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Виконавець

		__________________________________________________				(підпис)								(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





Додаток 15

																												Додаток 15                                                                                                                      до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Обсяги постачання природного газу  в розрізі категорій споживачів

				____________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

																																		(млн куб. м)

				Показники		Попередній період										Базовий період										Планований період

						І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік		І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік		І квартал		ІІ квартал		ІІІ квартал		ІV квартал		усього за рік

				Усього

				у т.ч.: населення

				бюджетні установи

				суб'єкти господарювання, які      виробляють теплову енергію

				промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання

				релігійні організації

				газ для Вічного вогню

				_____ ________________ 20____ року				Додаток 14

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 16

																						Додаток 16                                                                                                                                                                                                                                                                                   до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Розділ I

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо фактичних показників витрат на оплату праці за попередній період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі постачання природного газу

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо показників витрат на оплату праці за базовий період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі постачання природного газу

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо планованих показників витрат на оплату праці на планований період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі постачання природного газу

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 17

																								Додаток 17                                                                                                                                                                                         до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Основні техніко-виробничі показники

				за______________ роки

				________________________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Найменування підземного сховища газу		Загальний експлуатаційний фонд														Ліквідовані після буріння		Ліквідовані після експлуатації		Перебувають на геологічному збереженні		Геохімічні

								усього		експлуатаційні свердловини						спостережні		спеціальні		в очікуванні ліквідації

										усього		облаштовані і підключені		в очікуванні підключення

				А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18

				19

				20

				Усього по суб'єкту господарювання

						_____ ________________ 20__ року

						Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)						(ініціали, прізвище)

						Головний бухгалтер

										(підпис)						(ініціали, прізвище)

						Виконавець

						_______________________				(підпис)						(ініціали, прізвище)

						(номер телефону)





Додаток 18

																				Додаток 18                                                                                                                               до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Характеристика підземних сховищ газу

		___________________________________________

		(найменування суб'єкта господарювання)

		№ з/п		Найменування підземного сховища газу		Обсяг, млн куб. м								Експлуатаційні свердловини, од.		Максимальна продуктивність на початок періоду закачування / відбору,                   млн куб. м/добу		Період закачування / відбору активного газу,                діб		Пластовий тиск, МПа				Потужність дотискної компресорної станції, МВт

						загальний		у тому числі												max зона		min зона

								буферний закачаний		залишкові запаси		активний

		А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		Усього

				_____ ________________ 20__ року

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)						(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)						(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_______________________						(підпис)						(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 19

		

																						Додаток 19                                                                                                                                                                               до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Розрахунок тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу

		__________________________________________________

		(найменування суб`єкта господарювання)

		№ з/п		Перелік витрат		Попередній період				Базовий період				Відхилення базового щодо попереднього періоду				За діючою структурою тарифу				Необхідно на планований період				Відхилення планованого періоду щодо діючої структури тарифу

						тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		грн на 1000 куб. м		тис. грн		%

		А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Виробнича собівартість продукції, усього

		1.1		Матеріальні витрати, усього

		1.1.1		у т. ч.:  газ на технологічні потреби

		1.1.2		матеріали

		1.1.3		паливо

		1.1.4		електроенергія

		1.1.5		витрати на ремонт (без заробітної плати)

		1.1.6		інші матеріальні витрати

		1.2		Витрати на оплату праці

		1.3		Відрахування на соціальні заходи

		1.4		Амортизація

		1.5		Інші витрати, усього

		1.5.1		у т. ч.:  плата за землю

		1.5.2		послуги банку

		1.5.3		витрати на зв'язок

		1.5.4		витрати на службові відрядження

		1.5.5		утримання транспорту

		1.5.6		інвентаризація землі

		1.5.7		інші витрати

		2		Адміністративні витрати, усього

		2.1		Матеріальні витрати

		2.2		Витрати на оплату праці

		2.3		Відрахування на соціальні заходи

		2.4		Амортизація

		2.5		Інші витрати

		3		Витрати на збут продукції, усього

		3.1		Матеріальні витрати

		3.2		Витрати на оплату праці

		3.3		Відрахування на соціальні заходи

		3.4		Амортизація

		3.5		Інші витрати

		4		Інші операційні витрати

		5		Витрати операційної діяльності, усього

		5.1		Матеріальні витрати

		5.2		Витрати на оплату праці

		5.3		Відрахування на соціальні заходи

		5.4		Амортизація

		5.5		Інші витрати

		6		Дохід		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		2

		Продовження додатка 19

		А		Б		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		6.1		Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього

		6.2		Податок на додану вартість

		6.3		Інші вирахування з доходу 

		6.4		Чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг)

		7		Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		7.1		Прибуток (збиток)

		7.2		Податок на прибуток

		7.3		Чистий прибуток

		7.4		Використання чистого прибутку, усього

		7.4.1		у т.ч.:  на капітальні інвестиції (вкладення)

		7.4.2		на інші цілі (розшифрувати)

				Довідково:		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		8		Обсяг зберігання природного газу, млн м3

		9		Собівартість 1000 м3 природного газу, грн

		10		Тариф за 1000 м3 природного газу, грн

		11		Рентабельність за видами діяльності, %

		12		Середня нормативна чисельність працівників, осіб

		13		Середня фактична чисельність працівників, осіб

		14		Середньомісячна заробітна плата, грн

		15		Первісна вартість основних засобів, тис. грн

		16		Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

				М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Головний бухгалтер

						(підпис)								(ініціали, прізвище)

		Виконавець

		_____________________________________				(підпис)								(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





розбаланс (д7)

						Додаток 7

						до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу

				Інформація

				щодо величини понаднормативних втрат природного газу

				при його транспортуванні (розбаланс)

				по "__________________________________"

				(назва підприємства)

		Період		Понаднормативні втрати природного газу (розбалансування +, -) за період, тис.м3

		попередній період

		базовий період

		плановий період

		_____ ________________ 200__ року

		Керівник підприємства		______________________		__________________

				(П.І.Б.)		(підпис)

		М.П.

		Головний бухгалтер		______________________		__________________

		(П.І.П.)		(П.І.Б.)		(підпис)

		Особа, яка відповідає  за складання форми		______________________		__________________

		_______________________		(П.І.Б.)		(підпис)

		(номер телефону)





Основні тех-вир.показ.(д5) Н-А

														Додаток 5

														до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,  закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ,  транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку

				Динаміка розвитку

				основних техніко-виробничих показників

				за______________ рр.

						"________________________________________________"

						(назва підприємства)

				№ п/п		Назва показників		попер. період		базовий період		базов. до поперед. %		плановий період		планов. до базов. %

				1		Протяжність трубопроводів, які є на балансі (в обслуговуванні) товариства,  (км)

				2		Кількість перекачувальних станцій, (шт.)

				3		Кількість резервуарних парків, (шт.)

				4		Кількість резервуарів, (шт.)

				5		Кількість роздавальних станцій, (шт.)

				6		Кількість насосних станцій, (шт.)

				7		Кількість вузлів обліку, (шт.)

				8		Кількість систем електрохімзахисту (ЕХЗ), (шт.)

				9		Кількість маршрутів транспортування споживачам України, (одиниць)

				10		Обсяг транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку, (т)

						у тому числі:

						споживачам України

						транзит

				11		Середньоспискова чисельність працюючих: (чол.)

				12		Чисельність працюючих (розрахункова): (чол.)

				13		Середньомісячна заробітна плата: (грн)

						_____ ________________ 200__ року

						Керівник підприємства

										(П.І.Б.)						(підпис)

						М.П.

						Головний бухгалтер

										(П.І.Б.)						(підпис)

						Особа, яка відповідає  за складання форми

						_______________________				(П.І.Б.)						(підпис)

						( телефон)





розрах.тар.витрати(д20) З  

																		Додаток 20

																		до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Інформація щодо витрат, пов`язаних з _____________________________________________________ природного газу						____________________________________

												(вид діяльності)

		"____________________________________________________"		фактично попередній період				фактично базовий період				відхилення базового періоду до попереднього		За затв. структурою на рік				необхідно на плановий період				відхилення необхідн. до затвердж. НКРЕ		пропозиція НКРЕ				відхилення пропозиції НКРЕ до затвердж. НКРЕ

		(назва підприємства)		тис. грн		грн на 1000 куб.м		тис. грн		грн на 1000 куб.м		%		тис. грн		грн на 1000 куб.м		тис. грн		грн на 1000 куб.м		%		тис. грн		грн. на 1000 куб.м.		грн. на 1000 куб.м.

		1. Виробнича собівартість продукції, у тому числі:

		1.1. Матеріальні витрати, всього:

		у т.ч.:  газ на технологічні потреби

		матеріали

		паливо

		електроенергія

		витрати на ремонт (без заробітної плати)

		інші матеріальні витрати

		1.2. Витрати на оплату праці

		1.3. Відрахування на соціальні заходи

		1.4. Амортизація

		1.5. Інші витрати, всього

		у т.ч. : плата за землю

		послуги банку

		витрати на зв'язок

		комунальний податок

		витрати на службові відрядження

		податок на транспорт

		утримання автотранспорту

		інвентаризація землі

		інші витрати

		2. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

		2.1. Матеріальні витрати

		2.2.Витрати на оплату праці

		2.3. Відрахування на соціальні заходи

		2.4. Амортизація

		2.5. Інші витрати

		3. Витрати на збут продукції, всього

		3.1. Матеріальні витрати

		3.2.Витрати на оплату праці

		3.3. Відрахування на соціальні заходи

		3.4. Амортизація

		3.5. Інші витрати

		4. Інші операційні витрати

		4.1. Матеріальні витрати

		4.2.Витрати на оплату праці

		4.3. Відрахування на соціальні заходи

		4.4. Амортизація

		4.5. Інші витрати

		5. Всього операційні витрати

		5.1. Матеріальні витрати, всього:

		5.2. Витрати на оплату праці

		5.3. Відрахування на соціальні заходи

		5.4. Амортизація

		5.5. Інші витрати

		6. Доход

		6.1. Доход (виручка) від реалізації продукції,  робіт, всього:

		6.2. Вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір та інш.)

		6.3. Чистий доход від реалізації послуг, продукції, робіт

		7. Фінансові результати від операційної діяльності

		7.1. Прибуток за видами діяльності:

		7.2. Податок на прибуток

		7.3. Чистий прибуток

		7.4. Використання прибутку:

		на капітал

		на виробничі інвестиції

		на інші цілі (розшифрувати)

		нерозподілений прибуток

		Довідково:

		Обсяг зберігання природного газу, млн.куб .м

		Обсяг закачуванняприродного газу, млн.куб .м

		Обсяг відбору природного газу, млн.куб .м

		Собівартість 1000 куб.м природного газу, грн.

		Тариф за зберігання 1000 куб.м природного газу (без ПДВ), грн/тис.м³

		Тариф за закачування 1000 куб.м природного газу (без ПДВ), грн/тис.м³

		Тариф за відбір 1000 куб.м природного газу (без ПДВ), грн/тис.м³

		Рентабельність за видами діяльності, %

		Середня нормативна чисельність працівників, чол.

		Середня фактична чисельність працівників, чол.

		Середньомісячна заробітна плата, грн.

		Умовно-постійні витрати, тис. грн.(витрати на ремонт, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, % інші витрати)

		Умовно-змінні витрати, тис. грн.(газ на технологічні потреби, матеріали,паливо,електроенергія,% інші витрати )

		Середньомісячна заробітна плата, грн.

		Первісна вартість ОЗ, тис. грн.

		Залишкова вартість ОЗ, тис. грн.

		_____ ________________ 20___ року

		Керівник підприємства

						(П.І.Б.)						(підпис)

		М.П.

		Головний бухгалтер

						(П.І.Б.)						(підпис)

		Особа, яка відповідає  за складання форми

		_______________________				(П.І.Б.)						(підпис)

		( телефон)





розрахунок витрат д7 Нафта

																		Додаток7

																		до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,  закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ,  транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку

				Інформація щодо витрат, пов`язаних з ____________________________ по "__________________"

												(вид діяльності)				(назва підприємства)

				Основні показники				попередній період				базовий період				базовий до попереднього		плановий період				плановий до базового

								тис.грн		на 100 ткм (грн)		тис.грн		на 100 ткм (грн)		%		тис.грн		на 100 ткм (грн.)		%

				1. Експлуатаційні витрати, всього

				1.1. Матеріальні витрати

				1.1.1. матеріали

				1.1.2. паливо

				1.1.3. електроенергія

				1.1.4. витрати на ремонт

				1.1.5. інші матеріальні витрати

				1.2. Витрати на оплату праці

				1.3. Відрахування на соціальні заходи

				1.4. Амортизація

				1.5. Інші витрати

				1.5.1. плата за землю

				1.5.2. плата за користування банківським кредитом

				1.5.3. витрати на зв'язок

				1.5.4. комунальний податок

				1.5.5. витрати на службові відрядження

				1.5.6. податок на транспорт

				1.5.7. утримання автотранспорту

				1.5.8. інвентаризація землі

				1.5.9. авіапослуги

				1.5.10. внутрішньотрубна діагностика

				1.5.11. витрати на поліпшення основних фондів

				1.5.12. інші витрати

				2. Прибуток

				Податок на прибуток

				Чистий прибуток

				повернення кредиту

				капітальні вкладення

				амортизація

				інше

				3. Рентна плата

				4. Тарифна виручка без ПДВ, в т.ч.

				транзитні маршрути

				для споживачів України

				Тариф без ПДВ на транспортування нафти (середньозважений)		грн/1 т

				Тариф без ПДВ на транзит нафти (середньозважений)		грн/1 т

				Тариф без ПДВ на транспортування нафти українським споживачам (середньозважений)		грн/1 т

				Розрахунковий курс дол США		грн за 1 дол. США

				Довідково:

				Обсяг транспортування		тис.т

				в т.ч. транзитні маршрути		тис.т

				для споживачів України		тис.т

				Обсяг вантажообігу		тис. ткм

				в т.ч. транзитні маршрути		тис. ткм

				для споживачів України		тис. ткм

				Собівартість		грн/100 ткм

				Питомий тариф		грн/100 ткм

				Рентабельність		%

				Середньооблікова чисельність		чол.

				Середньомісячна заробітна плата		грн

				Первісна вартість ОЗ		тис.грн

				Залишкова вартість ОЗ		тис.грн

				Відстань транспортування:		км

				транзитні маршрути		км

				для споживачів України		км

				_____ ________________ 20___ року

				Керівник підприємства

								(П.І.Б.)						(підпис)

				М.П.

				Головний бухгалтер

								(П.І.Б.)						(підпис)

				Особа, яка відповідає  за складання форми

				_______________________				(П.І.Б.)						(підпис)

				( телефон)





розрахунок витрат д8 Аміак

																		Додаток 8

																		до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,  закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ,  транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку

				Інформація щодо витрат, пов`язаних з ____________________________ по "__________________"

										(вид діяльності)						(назва підприємства)

				ПОКАЗНИКИ				попередній період				базовий період				базовий до попереднього		плановий період				плановий до базового

								тис.грн		на 100 ткм (грн)		тис.грн		на 100 ткм (грн)		%		тис.грн		на 100 ткм (грн.)		%

				1. Експлуатаційні витрати, всього

				1.1. Матеріальні витрати

				1.1.1. втрати аміаку

				1.1.2. матеріали і паливо на технологічні цілі

				1.1.3. електроенергія

				1.1.4. витрати на ремонт

				1.1.5. інші матеріальні витрати

				1.2. Витрати на оплату праці

				1.3. Відрахування на соціальні заходи

				1.4. Амортизація

				1.5. Інші витрати

				1.5.1. плата за землю

				1.5.2. плата за користування банківським кредитом

				1.5.3. витрати на зв'язок

				1.5.4. комунальний податок

				1.5.5. витрати на службові відрядження

				1.5.6. податок на транспорт

				1.5.7. утримання автотранспорту

				1.5.8. інвентаризація землі

				1.5.9. авіапослуги

				1.5.10. внутрішньотрубна діагностика

				1.5.11. витрати на поліпшення основних фондів

				1.5.12. рентна плата за транcпортування аміаку

				1.5.13. інші витрати

				2. Прибуток

				Податок на прибуток

				Чистий прибуток

				повернення кредиту

				капітальні вкладення

				амортизація

				інше

				3. Тарифна виручка без ПДВ, в т .ч:

				транзит

				транспортування українським споживачам:

				Тариф без ПДВ на транспортування аміаку (середньозважений)		грн/1 т

				Тариф без ПДВ на транзит аміаку		грн/1 т

				Тариф без ПДВ на транспортування аміаку українським споживачам		грн/1 т

				Розрахунковий курс дол США		грн за 1 дол. США

				Довідково:

				Обсяг транспортування аміаку		тис.т

				в т .ч транзит		тис.т

				транспортування українським споживачам		тис.т

				Обсяг вантажообігу		тис. ткм

				в т .ч транзит		тис. ткм

				транспортування українським споживачам		тис. ткм

				в т.ч. видача с/г		тис. ткм

				Собівартість		грн/100 ткм

				Питомий тариф		грн/100 ткм

				транзитні маршрути		грн/100 ткм

				для споживачів України		грн/100 ткм

				Рентабельність		%

				Середньооблікова чисельність		чол.

				Середньомісячна заробітна плата		грн

				Первісна вартість ОЗ		тис.грн

				Залишкова вартість ОЗ		тис.грн

				Відстань транспортування:		км

				транзитні маршрути		км

				для споживачів України		км

				_____ ________________ 20___ року

				Керівник підприємства

								(П.І.Б.)						(підпис)

				М.П.

				Головний бухгалтер

								(П.І.Б.)						(підпис)

				Особа, яка відповідає  за складання форми

				_______________________				(П.І.Б.)						(підпис)

				( телефон)





Додаток 20

		

								Додаток 20                                                                                до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

						Обсяги закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ газу

						________________________________________

						(найменування суб'єкта господарювання)				(млн куб. м)

		№ з/п		Найменування		Попередній період		Базовий період		Планований період

		1		Залишок природного газу на 01 січня відповідного періоду

		1.1		у тому числі:                  активний обсяг

		1.2		буферний обсяг

		2		Відбір природного газу з ПСГ з 01 січня по 15 квітня відповідного періоду

		3		Закачування природного газу в ПСГ з 15 квітня по 15 жовтня відповідного періоду

		4		Відбір природного газу з ПСГ з 15 жовтня по 31 грудня відповідного періоду

		5		Зберігання природного газу в ПСГ відповідного періоду

				_____ ________________ 20____ року

				Керівник суб'єкта господарювання

				М.П.		(підпис)				(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

						(підпис)				(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				______________________		(підпис)				(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 21

		

								Додаток 21                                                                                                      до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

		Обсяги природного газу на виробничо-технологічні потреби

		та нормовані втрати при закачуванні, зберіганні та відборі

		природного газу

		в підземних сховищах газу

		____________________________________________

		(найменування суб'єкта господарювання)

		(тис. куб. м)

		№ з/п		Елементи витрат		Попередній період		Базовий період		Планований період

		1		Виробничо-технологічні потреби

		1.1		Витрати газу на освоєння і дослідження свердловин

		1.2		Витрати газу на виробництво теплової енергії в котельнях (опалення)

		1.3		 Витрати газу при стабілізації конденсату та підготовці підтоварної води до утилізації

		1.4		Витрати газу на забезпечення роботи газоперекачувального агрегату (паливний газ)

		1.5		Витрати газу на експлуатацію систем контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

		2		Нормовані втрати

		2.1		Втрати в процесі продувки свердловин і шлейфів

		2.2		Втрати в процесі продувки і випорожнення сепараторів, конденсатозбірників ділянок трубопроводів, іншого технологічного обладнання

		2.2.1		Втрати в процесі продувки і спорожнення сепараторів і конденсатозбірників

		2.2.2		Втрати газу при спорожнюванні технологічних комунікацій турбодетандерної холодильної установки для проведення ремонту турбодетандерного  агрегату

		2.2.3		Втрати при продувках газомотокомпресорів при повному спорожнюванні контуру

		2.3		Втрати внаслідок розчинення газу у воді попереднього скидання, дренажній воді та робочих рідинах (витрати при стабілізації конденсату та підготовці підтоварної води до утилізації)

		2.4		Втрати в процесі дегазації нестабільного конденсату

		2.5		Втрати в процесі проведення ремонтних робіт, заміни арматури трубопроводів, технологічних установок, ємностей тощо

		Усього

		_____ ________________ 20____ року

		Керівник суб'єкта господарювання

				М.П.		(підпис)				(ініціали, прізвище)

		Головний бухгалтер

						(підпис)				(ініціали, прізвище)

		Виконавець

		______________________				(підпис)				(ініціали, прізвище)

		(номер телефону)





Додаток 22

																						Додаток 22                                                                                                                                                                                                                                                                                         до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Розділ I

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо фактичних показників витрат на оплату праці за попередній період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										Додаток 21

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо показників витрат на оплату праці за базовий період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі зберігання природного газу

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)

				Розділ ІІI

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо планованих показників витрат на оплату праці на планований період

				за _____________________________

				(період)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Категорія працівників		Усього по суб'єкту господарювання										У тому числі зберігання природного газу

								середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників,     тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн				середньомісячна заробітна плата, грн				прогноз

										усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата				усього		у т.ч. основної заробітної плати		усього		у т.ч. основна заробітна плата		збільшення заробітної плати, %		термін виконання

				1		Усього по  суб'єкту господарювання

				2		у т. ч.: керівники

				3		професіонали

				4		фахівці

				5		технічні службовці

				6		робітники

				Керівник суб'єкта господарювання

								М.П.		(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Головний бухгалтер

										(підпис)								(ініціали, прізвище)

				Виконавець

				_____________________						(підпис)								(ініціали, прізвище)

				(номер телефону)





Додаток 23

												Додаток 23                                                                                                                            до Процедури встановлення та перегляду  тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Структура тарифу (планованої тарифної виручки) з

				_____________________________________________________

				(вид діяльності)

				___________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Показники (елементи витрат)										тис. грн

				1		Тариф без ПДВ, грн за 1000 куб. м

				2		Планована тарифна виручка (дохід), усього

				2.1		Плановані виробничі витрати, усього

				2.1.1		Матеріальні витрати, усього

				2.1.1.1		у т.ч.:    вартість газу на технологічні та власні потреби

				2.1.1.2		вартість матеріалів (паливо, електроенергія, ремонт, інші)

				2.1.2		Витрати на оплату праці

				2.1.3		Нарахування на зарплату

				2.1.4		Амортизаційні відрахування

				2.1.5		Інші витрати

				2.2		Прибуток, усього

				2.2.1		у т.ч.: капітальні інвестиції (вкладення) без ПДВ

						Довідково:

				3		Обсяг розподілу (постачання, зберігання), усього, млн куб. м

				Керівник		___________________________________________________						_________				_______________

						(найменування структурного підрозділу, до компетенції якого                                                   належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики                                        в нафтогазовому комплексі)						(підпис)				(ініціали, прізвище)



ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО



Додаток 24

										Додаток 24                                                                                                                                                                                                                              до Процедури встановлення та перегляду тарифів  на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

				Структура тарифу (планованої тарифної виручки) з транспортування природного газу магістральними трубопроводами

				____________________________________

				(найменування суб'єкта господарювання)

				№ з/п		Показники (елементи витрат)								тис. грн

				1		Середній розрахунковий тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (без ПДВ), грн за 1000 куб. м

				2		Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені безпосередньо до магістральних газопроводів (без ПДВ), грн за 1000 куб. м

				3		Планована тарифна виручка від транспортування природного газу магістральними трубопроводами, усього

				3.1		Плановані виробничі витрати, усього

				3.1.1		Матеріальні витрати, усього

				3.1.1.1		у т.ч.:    вартість газу на технологічні та власні потреби

				3.1.1.2		витрати на ремонт

				3.1.1.3		вартість матеріалів (паливо, електроенергія, інші)

				3.1.2		Витрати на оплату праці

				3.1.3		Нарахування на зарплату

				3.1.4		Амортизаційні відрахування

				3.1.5		Інші витрати

				3.2		Прибуток, усього

				3.2.1		у т.ч.:   капітальні інвестиції (вкладення) без ПДВ

						Довідково:

				4		Обсяг транспортування, усього, млн куб. м

				4.1		у т.ч.:   "прямі труби", млн куб. м

				Керівник		__________________________________________________				________				______________

						(найменування структурного підрозділу, до компетенції якого                                      належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики                                                  в нафтогазовому комплексі)				(підпис)				(ініціали, прізвище)



ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО

ТАРИФНА ВИРУЧКА ВСЬОГО



Маршрутні тарифи (д14)Н-А

		

																		Додаток 14

																		до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,  закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ,  транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку

				Розрахунок маршрутних тарифів транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами споживачам України

		№		Маршрут		Довжина, км		Об'єм, тис.т		Вантажообіг,                    100ткм		Питомі витрати на транспор-тування            100 ткм, грн.		Витрати, тис.грн.		Рентабельність,   %		Прибуток, тис.грн.		Рентна плата за транспор-тування нафти, нафтопродуктів, аміаку, тис.грн.*		Тарифна виручка, тис.грн.		Розрахун-ковий тариф, грн. за 1т.		коригуючий коефіціент врахування загрузки маршруту (підігрів)

				Транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку споживачам України магістральними трубопроводами,  всього

				* Ставка оподаткування за транспортування 1 т нафти, нафтопродуктів, аміаку, грн  (згідно з Податковим кодексом України).

				"_____"________________ 20___ р.

				Керівник підприємства		__________________________________														___________________

																				(підпис)

				М.П.

				ПЗД -

				Головний бухгалтер		__________________________________														___________________

																				(підпис)

																								(підпис)





ВТВ (д18)ТНА

								Додаток 18

								до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,  закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ,  транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку

		Витрати  на виробничо-технологічні потреби при транспортуванні нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами

		Найменування показника		Одиниця виміру		Попередній період		Базовий період		Планований період

		Питомі норми витрат на технологічні процеси		кг.у.т./млн.м3

		каллорійний еквівалент

		Вартість		грн.

		Обсяги транспортування		млн.м3

		Втрати при транспортуванні		млн.м3

		Усього витрати за рахунок втрат при транспортуванні МГ		тис.грн.

		Транспортна робота		млрд.м3хкм

		Питомі норми витрат на технологічні процеси		кг.у.т./млн.м3хкм

		каллорійний еквівалент

		Вартість за 1000 м3		грн.

		Виробничо-технологічні витрати		млн.м3

		Усього виробничо-технологічні витрати та ремонтно-експлуатаційні потреби при транспортуванні МГ		млн.м3

		Усього витрати на виробничо-технологічні витрати при транспортуванні МГ		тис.грн.

		УСЬОГО		тис.грн.





оплата праці(д19)Г Т Н А 

																						Додаток 19

																						до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,  закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ,  транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку

				ІНФОРМАЦІЯ

				щодо показників витрат на оплату праці за видами діяльності за попередній період

																		за

																				(період)

				ВАТ		Найменування категорій працівників		Всього по підприємству										в тому числі:

																		Транспортування газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку

								Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)		ФОП штатних прцівників (тис. грн)				Середньомісячна заробітна плата (грн)				Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)		ФОП штатних прцівників (тис. грн)				Середньомісячна заробітна плата (грн)				Прогноз

										всього		в т.ч. основної заробітної плати		всього		в т.ч. основної заробітної плати				всього		в т.ч. основної заробітної плати		всього		в т.ч. основної заробітної плати		% збільшення заробітної плати		термін виконання

						Всього по підприємству

						в тому числі:

						керівники

						професіонали

						фахівці

						технічні службовці

						робітники

				Керівник підприємства

								МП								(підпис)						(П.І.Б.)

				Головний бухгалтер

																(підпис)						(П.І.Б.)

				Виконавець: (прізвище, телефон, e-mail)______________________________





матеріали по Формі 4 НКРЕ

		

		Перелік витрат за видами ліцензованої діяльності		Код рядка		Транспортування (розподіл) природного газу		Постачання природного газу

						перелік необхідних для обгрунтування витрат матеріалів		перелік необхідних для обгрунтування витрат матеріалів

		А		Б

		1. Виробнича собівартість продукції, у т.ч.:		005		сума вират за рядками 010+045+050+055+060		сума вират за рядками 010+045+050+055+060

		1.1. Матеріальні витрати, усього:		010		сума витрат за рядками 015+020+025+030+035+040		сума витрат за рядками 015+020+025+030+035+040

		у т.ч.:  газ на технологічні потреби		015		обсяги природного газу відповідно до затверджених МПЕ методик та на власні потреби, ціна природного газу, копії договорів на постачання природного газу для зазначених потреб

		матеріали		020		перелік мктеріалів, кількість, вартість, залишок на складі (у вартісному і кількісному виразі)		перелік мктеріалів, кількість, вартість, залишок на складі (у вартісному і кількісному виразі)

		паливо		025		види палива (бензин, дизпаливо, скраплений газ), кількість (обсяги), норма витрат на 100 км., кількість транспортних одиниць (перелік з указанням виду палива та річного пробігу)		види палива (бензин, дизпаливо, скраплений газ), кількість (обсяги), норма витрат на 100 км., кількість транспортних одиниць (перелік з указанням виду палива та річного пробігу)

		електроенергія		030		обсяг споживання електроенергії, тарифи за класами споживачів		обсяг споживання електроенергії, тарифи за класами споживачів

		витрати на ремонт (без заробітної плати)		035		перелік витрат (матеріалів), вартість, обсяг робіт, копії договорів та калькуляці виконання робіт		перелік витрат (матеріалів), вартість, обсяг робіт, копії договорів та калькуляці виконання робіт

		інші матеріальні витрати		040		повний перелік з розшифруванням кількості та вартості матеріалів (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)		повний перелік з розшифруванням кількості та вартості матеріалів (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)

		1.2. Витрати на оплату праці		045		кількість працюючих (розбивка по категоріям), середня зарплата по категоріям		кількість працюючих (розбивка по категоріям), середня зарплата по категоріям

		1.3. Відрахування на соціальні заходи		050		розшифрування всіх відрахувань (пенсійний фонд, фонд безробіття, соц.страх та ін.), відсотки		розшифрування всіх відрахувань (пенсійний фонд, фонд безробіття, соц.страх та ін.), відсотки

		1.4. Амортизація		055		балансова вартість основних фондів, що відноситься до виробничої собівартості, класифікація за групами, відсоток нарахування, фактичне використання коштів за попередні періоди та напрямки використання, план на 2009 рік		балансова вартість основних фондів, що відноситься до виробничої собівартості, класифікація за групами, відсоток нарахування, фактичне використання коштів за попередні періоди та напрямки використання, план на 2009 рік

		1.5. Інші витрати, усього:		060		сума витрат за рядками 065+070+075+080+085+090+095+100+105		сума витрат за рядками 065+070+075+080+085+090+095+100+105

		у т.ч. : плата за землю		065		пояснення суми витрат		пояснення суми витрат

		послуги банку		070		копії договорів з банками, банківський відсоток, обсяг робіт та сума коштів, на яку нараховується відсоток банку.		копії договорів з банками, банківський відсоток, обсяг робіт та сума коштів, на яку нараховується відсоток банку.

		витрати на зв'язок		075		розбивка на витрати мобільного зв"язку, телефонного зв"язку, пояснення по сумам витрат		розбивка на витрати мобільного зв"язку, телефонного зв"язку, пояснення по сумам витрат

		комунальний податок		080		пояснення суми витрат		пояснення суми витрат

		витрати на службові відрядження		085		кількість відряджень, добові		кількість відряджень, добові

		податок на транспорт		090		кількість автотранспорту (спецтранспорту), сума податку по кожній одиниці		кількість автотранспорту (спецтранспорту), сума податку по кожній одиниці

		утримання автотранспорту		095		кількість та вартість робіт, калькуляція, пояснення суми витрат		кількість та вартість робіт, калькуляція, пояснення суми витрат

		інвентаризація землі		100		пояснення суми витрат		пояснення суми витрат

		інші витрати		105		повний перелік з розшифруванням сум витрат (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею), копії договорів (страхування, послуг та ін.)		повний перелік з розшифруванням сум витрат (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею), копії договорів (страхування, послуг та ін.)

		2. Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		110		сума витрат за рядками 115+120+125+130+135		сума витрат за рядками 115+120+125+130+135

		2.1. Матеріальні витрати		115		перелік мктеріалів, кількість, вартість, залишок на складі (у вартісному і кількісному виразі)		перелік мктеріалів, кількість, вартість, залишок на складі (у вартісному і кількісному виразі)

		2.2.Витрати на оплату праці		120		кількість працюючих (розбивка по категоріям), середня зарплата по категоріям		кількість працюючих (розбивка по категоріям), середня зарплата по категоріям

		2.3. Відрахування на соціальні заходи		125		розшифрування всіх відрахувань (пенсійний фонд, фонд безробіття, соц.страх та ін.), відсотки		розшифрування всіх відрахувань (пенсійний фонд, фонд безробіття, соц.страх та ін.), відсотки

		2.4. Амортизація		130		балансова вартість основних фондів, що відноситься до загальновиробничої, класифікація за групами, відсоток нарахування, фактичне використання коштів за попередні періоди та напрямки використання, план на 2009 рік		балансова вартість основних фондів, що відноситься до загальновиробничої, класифікація за групами, відсоток нарахування, фактичне використання коштів за попередні періоди та напрямки використання, план на 2009 рік

		2.5. Інші витрати		135		повний перелік з розшифруванням кількості та вартості (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)		повний перелік з розшифруванням кількості та вартості (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)

		3. Витрати на збут продукції, усього:		140		сума витрат за рядками 145+150+155+160+165		сума витрат за рядками 145+150+155+160+165

		3.1. Матеріальні витрати		145		перелік мктеріалів, кількість, вартість, залишок на складі (у вартісному і кількісному виразі)		перелік мктеріалів, кількість, вартість, залишок на складі (у вартісному і кількісному виразі)

		3.2.Витрати на оплату праці		150		кількість працюючих (розбивка по категоріям), середня зарплата по категоріям		кількість працюючих (розбивка по категоріям), середня зарплата по категоріям

		3.3. Відрахування на соціальні заходи		155		розшифрування всіх відрахувань (пенсійний фонд, фонд безробіття, соц.страх та ін.), відсотки		розшифрування всіх відрахувань (пенсійний фонд, фонд безробіття, соц.страх та ін.), відсотки

		3.4. Амортизація		160		балансова вартість основних фондів, що відноситься до загальновиробничої, класифікація за групами, відсоток нарахування, фактичне використання коштів за попередні періоди та напрямки використання, план на 2009 рік		балансова вартість основних фондів, що відноситься до загальновиробничої, класифікація за групами, відсоток нарахування, фактичне використання коштів за попередні періоди та напрямки використання, план на 2009 рік

		3.5. Інші витрати		165		повний перелік з розшифруванням кількості та вартості (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)		повний перелік з розшифруванням кількості та вартості (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)

		4. Інші операційні витрати		170		повний перелік витрат, суми з поясненнями (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)		повний перелік витрат, суми з поясненнями (нерозшифровані "інші" не можуть бути більше за 5% від суми за статею)

		5. Усього операційні витрати:		175		сума витрат за рядками 180+185+190+195+200		сума витрат за рядками 180+185+190+195+200

		5.1. Матеріальні витрати, усього:		180		сума витрат за рядками  010+115+145		сума витрат за рядками  010+115+145

		5.2. Витрати на оплату праці		185		сума витрат за рядками  045+120+150		сума витрат за рядками  045+120+150

		5.3. Відрахування на соціальні заходи		190		сума витрат за рядками 050+125+155		сума витрат за рядками 050+125+155

		5.4. Амортизація		195		сума витрат за рядками 055+130+160		сума витрат за рядками 055+130+160

		5.5. Інші витрати		200		сума витрат за рядками 060+135+165		сума витрат за рядками 060+135+165

		6. Дохід		*		*		*

		6.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції,  робіт, послуг, усього		205		сума доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами з урахуванням ПДВ		сума доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами з урахуванням ПДВ

		6.2. Відрахування з доходу (ПДВ, акцизний збір та інше)		210

		6.3. Чистий дохід від реалізації  продукції, робіт, послуг		215		сума доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами без урахування ПДВ		сума доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами без урахування ПДВ

		7. Фінансові результати від операційної діяльності		*		*		*

		7.1. Прибуток за видами діяльності		220		прибуток (збиток) від здійснення діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами		прибуток (збиток) від здійснення діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами

		7.2. Податок на прибуток		225

		7.3. Чистий прибуток		230

		7.4. Використання прибутку:		235

		на капітал		240

		на виробничі інвестиції		245

		на інші цілі (розшифрувати)		250

		нерозподілений прибуток		255

		Довідкові дані:		*		*		*

		Обсяг транспортування (постачання, зберігання) природного газу, млн.м3		260		сума обсягів транспортування природного газу з поквартальною розбивкою за категоріями споживачів (населення, бюджетні установи, підприємства ТКЕ, промислові споживачі) з детальними поясненнями щодо зменшення (збільшення) обсягів транспортування (постачанн		сума обсягів постачання природного газу з поквартальною розбивкою за категоріями споживачів (населення, бюджетні установи, підприємства ТКЕ, промислові споживачі) з детальними поясненнями щодо зменшення (збільшення) обсягів транспортування (постачання) пр

		Собівартість 1000 тис.м3 природного газу,   грн		265		рядок 175 поділений на рядок 260		рядок 175 поділений на рядок 260

		Тариф за 1000 тис.м3 природного газу,   грн		270		рядок 215 поділений на рядок 260		рядок 215 поділений на рядок 260

		Рентабельність за видами діяльності, %		275

		Середня нормативна чисельність працівників, чол.		280		чисельність, розрахована відповідно до діючих норм		чисельність, розрахована відповідно до діючих норм

		Середня фактична чисельність працівників, чол.		285		фактична чисельність, що склалась на останню звітну дату з розбивкою по категорям		фактична чисельність, що склалась на останню звітну дату з розбивкою по категорям

		Середньомісячна заробітна плата, грн		290

		Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн		295

		Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн		300
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Додаток 2

до Процедури встановлення та перегляду тарифів

на послуги з транспортування, розподілу, постачання

природного газу, закачування, зберігання

та відбору природного газу

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку відповідних тарифів


1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання:

1.1. Види діяльності (перелік ліцензованих видів діяльності та інших, крім ліцензованих, видів діяльності).


1.2. Структура суб’єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення ліцензованого виду діяльності, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).


1.3. Технічна характеристика суб’єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду (пропускна потужність, протяжність газопроводів, кількість споруд на них (головних газорозподільних пунктів, газорозподільних пунктів, шафових газорозподільних пунктів, колодязів, установок електрохімзахисту тощо), що перебувають на балансі суб’єкта господарювання, в користуванні, господарському віданні, в експлуатації, – вказати реквізити договорів, детально описати активи за всіма видами договорів, при великій кількості договорів необхідно прикласти реєстр договорів по кожному власнику активів). Зазначити резерв потужності газопроводів, коефіцієнт зносу, кількість мереж та споруд на них, що потребують діагностики, перекладки (заміни), ремонту тощо. Для газорозподільних та газопостачальних підприємств: рівень (%) газифікації території провадження ліцензованої діяльності, кількість газифікованих населених пунктів, кількість споживачів за категоріями (населення, бюджетні установи, суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання, релігійні організації, газ для Вічного вогню).


2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за базовий та попередній періоди за ліцензованим видом діяльності:


2.1. Аналіз зміни обсягів надання послуг (з транспортування, розподілу, постачання, зберігання (закачування, зберігання, відбору) природного газу) за базовий період порівняно з прийнятими обсягами при розрахунку чинних тарифів за всіма категоріями споживачів та причини відхилень.


2.2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходів та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.


3. Плановані обсяги надання послуг (з транспортування, розподілу, постачання, зберігання (закачування, зберігання, відбору) природного газу) на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.


4. Обґрунтування за всіма елементами витрат. Описати принципи обліку прямих і непрямих витрат, пов’язаних з ліцензованою та іншими, крім ліцензованої, видами діяльності, вказати документ, відповідно до якого розподіляються витрати (реквізити наказу, яким визначена облікова політика суб’єкта господарювання).

4.1. Матеріальні витрати:

4.1.1. Матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами).


4.1.2. Природний газ на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати (далі - ВТВ). Вказати обсяг природного газу на власні потреби,  виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, вказати реквізити договору (договорів) з постачальником природного газу; вказати обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати, виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, прикласти договір з постачальником природного газу.


4.1.3. Паливо. Зазначити види використовуваного палива, напрямок та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової.


4.1.4. Електроенергія. Зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф.

4.1.5. Інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, віднесені до цієї статті, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами).


4.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працюючих, у тому числі керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників.

4.3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.


4.4. Інші витрати:

4.4.1. Послуги банку. Вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни.


4.4.2. Витрати на оплату послуг зв'язку. Зазначити перелік використовуваних послуг (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо) із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.


4.4.3. Витрати на службові відрядження. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.


4.4.4. Утримання транспорту. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.5. Вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з ліцензованим видом діяльності. Зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних послуг, аудиторських, консультаційних, послуг з оцінки майна, охорони, послуг з транспортування природного газу магістральними (розподільними) трубопроводами, які перебувають у власності або користуванні іншого ліцензіата з транспортування (розподілу) природного і нафтового газу тощо). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.


4.4.6. Витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням газопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом. 


4.4.7. Періодична повірка та ремонт лічильників газу (для газорозподільних підприємств). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.8. Витрати на оренду. Зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.


4.4.9. Страхування. Зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування. Обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, указати принцип розрахунку та розподілу витрат для ліцензованого виду діяльності.

4.4.10. Податки та збори. Зазначити види податків та зборів, платниками яких є суб`єкт господарювання при провадженні ліцензованого виду діяльності, об`єкт та базу оподаткування, ставку податку, в тому числі плати за землю, із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.11. Інші витрати. Зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.


4.4.12. Адміністративні витрати. Зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.13. Витрати на збут. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності.

5. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення та визначенням основної суми запозичення та відсотків за користування отриманими кредитами та витрат, пов`язаних із обслуговуванням запозичень.


6. Інші доходи, які не входять до складу операційних. Зазначити джерело, суму доходу та напрями його використання.


7. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання: 


7.1. Сума коштів на виконання затвердженої інвестиційної програми.


7.2. Сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання інвестиційної програми.


7.3. Сума коштів на повернення поворотної фінансової допомоги замовників послуг з приєднання власних об'єктів до Єдиної газотранспортної системи України.


7.4. Сума коштів повернення частини вартості послуг з приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовника, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення.


7.5. Сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності».


7.6. Сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України.


8. Обґрунтування витрат, які не включаються в структуру тарифу. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

8.1. Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості.

8.2. Суми визнаних штрафів, пені, неустойки. 

8.3. Суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу.


8.4. Суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.


8.5. Інші операційні витрати.
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