
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

ПОСТАНОВА 

30.09.2015 № 2517 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

06.11.2015 за № 1388/27833 

  

Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги 

транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного 

стимулюючого регулювання 

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

№ 2845 від 26.11.2015 

№ 1280 від 30.10.2018 

№ 580 від 22.04.2019 

№ 2107 від 11.10.2019 

№ 2899 від 20.12.2019 

№ 370 від 11.02.2020)  

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та абзацу 

п’ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом 

Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги 

транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного 

стимулюючого регулювання, що додається. 

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання 

цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

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

 

Голова Комісії    Д.Вовк 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Антимонопольного комітету України  Ю.Терентьєв 

NATIONAL COMMISSION FOR STATE REGULATION 

IN ENERGY AND PUBLIC UTILITIES (NEURC) 

 

RESOLUTION 

30.09.2015 No. 2517 

 

Registered in the Ministry of Justice of Ukraine 

No. 1388/27833, 6 November 2015 

 

On the approval of the Methodology for determination and calculation of tariffs for the 

service of natural gas transmission for entry and exit points based on long-term incentive-

based regulation 

 

(With amendments in accordance with the Resolutions of the National Commission for 

State Regulation in Energy and Public Utilities 

No. 2845 of 26.11.2015 

No. 1280 of 30.10.2018 

 No. 580 of 22.04.2019 

 No. 2107 of 11.10.2019 

 No. 2899 of 20.12.2019 

 No. 370 of 11.02.2020) 

 

In accordance with Article 4 of the Law of Ukraine “On the Natural Gas Market”, 

paragraph 5 sub-clause 5 clause 4 of Regulation on the National Commission for the State 

Regulation in Energy and Utilities approved by the Decree of the President of Ukraine No. 

715 of 10 September 2014, the National Commission for the State Regulation in Energy 

and Public Utilities, 

 

DECREES: 
 

1. Approve the Methodology for determination and calculation of tariffs for the 

service of natural gas transmission for entry and exit points based on long-term incentive-

based regulation, as attached hereto. 

2. Department for Regulation of Relations in the Oil and Gas Sector to ensure 

submission of the present Resolution for state registration with the Ministry of Justice of 

Ukraine. 

3. The resolution shall take effect from the date of its official promulgation. 

 

Chairman of the Commission                                               D. Vovk 

 

AGREED: 

 

Head of the Antimonopoly Committee of Ukraine            Yu.Terentiev 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1483-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1280874-18#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2107874-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2899874-19#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0370874-20#n1654
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1483-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1280874-18#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2107874-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2899874-19#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0370874-20#n1654


 

Голова Державної регуляторної служби України            К.Ляпіна 

 

 

Head of the State Regulatory Service of Ukraine                K.Lyapina 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕКП 

30.09.2015 № 2517 

 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

06.11.2015 за № 1388/27833 

 

Методика 

визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для 

точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання 

APPROVED 

The NEURC Resolution 

30 September 2015 No. 2517 

 

Registered 

in the Ministry of Justice of Ukraine 

6 November 2015 No. 1388/27833 

 

Methodology 

for determination and calculation of tariffs for the service of natural gas 

transmission for entry and exit points based on long-term incentive-based 

regulation 

І. Загальні положення І. General provisions 

1. Ця Методика розроблена відповідно до законів України «Про природні монополії», 

«Про ринок природного газу», «Про ціни і ціноутворення», «Про трубопровідний 

транспорт» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг».  

1. This Methodology has been developed in accordance with the laws of Ukraine 

“On the Natural Monopolies”, “On the Natural Gas Market”, “On Prices and Pricing”, “On 

Pipeline Transport” and “On the National Commission for the State Regulation of Energy 

and Public Utilities”. 

2. Дія цієї Методики поширюється на суб’єктів господарювання (далі – 

газотранспортне підприємство, ліцензіат), які отримали або мають намір отримати ліцензію 

на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу 

газотранспортною системою (далі – транспортування природного газу). 

2. This Methodology shall apply to economic entities (hereinafter – a gas 

transmission enterprise, licensee), who have received or intend to obtain a license to 

conduct economic activities for the natural gas transmission by the gas transmission system 

(hereinafter – natural gas transmission).  

3. Ця Методика установлює механізм формування тарифів на послуги транспортування 

природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) виходу та параметрів регулювання, 

що мають довгостроковий період дії для цілей стимулюючого регулювання та забезпечення: 

 

отримання необхідного доходу та прибутку на регуляторну базу активів; 

дотримання регуляторної бази активів та регуляторної норми доходу. 

3. This Methodology shall establish the mechanism for setting tariffs for natural gas 

transmission services from entry point (points) to exit point (points) and regulatory 

parameters, which are of long-term duration for purposes of incentive-based regulation and 

ensuring: 

receipt of the allowed revenue and return on the regulatory asset base; 

compliance with of the regulatory asset base and the regulatory revenue rate. 

4. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: 4. Terms used in this Methodology shall have the following meanings: 

амортизація – систематичний розподіл вартості регуляторної бази активів, що 

амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) для здійснення 

діяльності з транспортування природного газу; 

‘depreciation’ means systematic allocation of the value of the regulatory asset base, 

which is depreciated, during their useful life (operation) for carrying out the activity of 

natural gas transmission; 

базовий рік – рік, що передує першому року регуляторного періоду; ‘base year’ means a year, which precedes the first year of the regulatory period; 

виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати природного газу (далі – 

технологічні витрати та нормовані втрати) – витрати та втрати природного газу, пов'язані з 

технологічним процесом транспортування природного газу; 

‘production and technological costs and normative losses of natural gas (hereinafter 

– technological expenses and normative losses)’ mean expenses and losses of natural gas 

related to the technological process of natural gas transmission; 

встановлення тарифів – затвердження (перегляд, уточнення, коригування) для 

ліцензіата тарифів, розрахованих відповідно до цієї Методики,  згідно з рішенням, яке 

приймається на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг; 

‘tariff setting’ means approval (revision, update, adjustment) for licensee of tariffs, 

calculated in accordance with this Methodology, in accordance with a decision taken at a 

meeting of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities 

(hereinafter – the NEURC); 



довгострокові параметри регулювання – параметри регулювання необхідного доходу 

ліцензіата, що мають довгостроковий період дії і залишаються незмінними протягом 

регуляторного періоду;  

‘long-term regulatory parameters’ mean regulatory parameters of the allowed 

revenue  of the licensee, which are of long-term duration and shall remain unchanged 

during the regulatory period; 

загальний показник ефективності – цільове галузеве завдання щодо щорічного 

скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках; 

‘overall performance indicator’ means a targeted industry task to reduce annual 

controllable operating expenses as a percentage; 

інвестиційна програма – окремий розділ плану розвитку газотранспортної системи на 

наступні 10 років, що затверджується НКРЕКП, яким передбачено план використання 

коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи активів та містить 

комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, 

покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та 

обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, 

джерела її фінансування та графік виконання; 

‘investment program’ means a special section of the gas transmission system 

development plan for the next 10 years, approved by the NEURC, which provides a plan 

of funds use to increase the level of the reliability and economical efficiency of the work 

of assets and contains a set of obligations of the licensee for the period of its performance 

as to the enterprise development, improvement of quality indicators of service delivery to 

consumers with the relevant calculations and substantiations proving feasibility of 

investment activities, sources of funding and timetable for implementation; 

кластер точок - однорідна група точок або група точок входу або виходу, розташованих 

поруч і які вважаються, відповідно, однією точкою входу або однією точкою виходу для 

цілей визначення тарифу; 

‘point cluster’ means a homogeneous group of points or a group of entry or exit 

points located next to each other and which are considered, respectively, one entry point 

or one exit point for the purposes of determining the tariff; 

коригування тарифів - встановлення тарифів на кожен рік регуляторного періоду на 

підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за попередній 

рік; 

‘tariff adjustment’ means determination of tariffs for every year of the regulatory 

period on the basis of the calculated allowed revenue taking into account the actual data 

for the previous year; 

необхідний дохід – дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що 

мають довгостроковий період дії згідно з цією Методикою, та має забезпечувати здійснення  

діяльності з транспортування природного газу у кожному році регуляторного періоду;  

‘allowed revenue’ means the revenue determined on a basis of regulatory parameters 

which are of long-term duration in accordance with this Methodology and shall ensure 

conducting natural gas transmission activities in every year of the regulatory period; 

однорідна група точок - група точок у газотранспортній системі: віртуальні та/або 

фізичні точки входу на міждержавних з’єднаннях; віртуальні та/або фізичні точки виходу на 

міждержавних з’єднаннях; внутрішні точки входу (віртуальні та/або фізичні точки входу від 

суміжних газовидобувних підприємств, віртуальні точки входу з газорозподільних систем); 

фізичні точки входу з установки LNG; віртуальні та/або фізичні точки входу з газосховищ; 

віртуальні точки входу з митного складу газосховища чи групи газосховищ; внутрішні точки 

виходу (віртуальні та/або фізичні точки виходу до газорозподільних систем, віртуальні 

та/або фізичні точки виходу до суміжного газовидобувного підприємства, фізичні точки 

виходу до прямих споживачів); віртуальні та/або фізичні точки виходу до газосховища чи 

групи газосховищ; віртуальні точки виходу до митного складу газосховища чи групи 

газосховищ; віртуальна точка виходу для операцій оператора газотранспортної системи, 

пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних 

потреб та виробничо-технологічних витрат; 

‘homogeneous group of points’ means a group of points in the gas transmission 

system: virtual and/or physical entry points on the cross-border interconnections; virtual 

and/or physical exit points on the cross-border interconnections; internal entry points 

(virtual and/or physical entry points from adjacent gas production enterprises, virtual entry 

points from gas distribution systems); physical entry points from the LNG installation; 

virtual and/or physical entry points from gas storage facilities; virtual entry points from the 

customs warehouse of a gas storage facility or group of gas storage facilities; internal exit 

points (virtual and/or physical exit points to gas distribution systems, virtual and/or 

physical exit points to the adjacent gas production enterprise, physical exit points to direct 

consumers); virtual and/or physical exit points to a gas storage facility or group of gas 

storage facilities; virtual exit points to the customs warehouse of a gas storage facility or 

group of gas storage facilities; virtual exit point for operations of the gas transmission 

system operator related to the purchase of natural gas by the gas transmission system 

operator for own needs and production and technological costs; 

операційні витрати – витрати, пов’язані з операційною діяльністю (транспортуванням 

природного газу) ліцензіата; 

‘operating expenses’ mean expenses related to the licensee’s operational activity 

(natural gas transmission); 

операційні контрольовані витрати – операційні витрати, розмір яких залежить від 

управлінських рішень ліцензіата; 

‘controllable operating expenses’ mean operating expenses, the amount of which 

depends on managerial decisions of the licensee; 
операційні неконтрольовані витрати – операційні витрати, на які ліцензіат не має 

безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється 

відповідно до законодавства України); 

‘uncontrollable operating expenses’ mean operating expenses on which the licensee 

has no direct influence (taxes, charges, mandatory payments, the amount of which is 

established in accordance with the legislation of Ukraine); 



перегляд тарифів – встановлення тарифів на підставі розрахованого необхідного 

доходу на наступний регуляторний період з урахуванням зміни довгострокових параметрів 

регулювання; 

‘tariffs revision’ means tariff setting based on the calculated allowed revenue for the 

following regulatory period, taking into account changes of long-term regulatory 

parameters; 

прогнозні значення (рівень) – значення величини (витрат, обсягів тощо), що 

враховуються при розрахунку тарифів на наступний рік до його початку; 

‘forecasted values (level)’ mean the value (of costs, volumes etc.) which are taken 

into account when calculating tariffs for the next year before its beginning; 

регуляторний період – період часу між двома послідовними переглядами тарифів та 

змінами параметрів регулювання, що мають довгостроковий період дії, який становить 5 

років, за винятком першого регуляторного періоду, який установлюється окремим рішенням 

НКРЕКП; 

‘regulatory period’ means the time period between two consequent tariff revisions 

and changes of regulatory parameters, which are of long-term duration, which is 5 years, 

except for the first regulatory period, which is determined by a separate decision of the 

NEURC; 

регуляторний рахунок - це обліковий запис, на який відносяться відхилення 

уточненого необхідного доходу за кожний рік регуляторного періоду; 

‘regulatory account’ means an account that includes deviations of the updated 

allowed revenue for each year of the regulatory period; 

тариф на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу 

(далі – тариф для точок входу, тариф для точок виходу) – виражена у грошовій формі 

вартість забезпечення у планованому періоді замовнику обсягу замовленої потужності, 

вираженої в 1000 м3 (одиницях енергії) до одиниці часу в точках входу в газотранспортну 

систему та точках виходу з газотранспортної системи; 

‘tariff for natural gas transmission for entry and exit points (hereinafter – tariff for 

entry points, tariff for exit points)’ means the value of security, expressed in the monetary 

form, in planned period to user of volume of booked capacity expressed in 1000 m3 (energy 

units) per unit of time at entry points into the gas transmission system and exit from the 

gas transmission system; 

точка виходу з газотранспортної системи (точка виходу) – визначена точка у 

газотранспортній системі, в якій оператор газотранспортної системи доставляє природний 

газ, що знаходиться у газотранспортній системі, до іншої газотранспортної або 

газорозподільної системи, газосховища, установки LNG або споживача, приєднаного до 

газотранспортної системи, або до об'єкта, пов'язаного із видобутком природного газу; 

‘exit point from the gas transmission system (exit point)’ means a determined point 

in the gas transmission system, in which the gas transmission system operator delivers 

natural gas, which is in the gas transmission system, to another gas transmission system or 

gas distribution system, gas storage facility, LNG terminals or consumer, connected to the 

gas transmission system, or to a facility related to natural gas production; 

точка входу до газотранспортної системи (точка входу) – визначена точка у 

газотранспортній системі, в якій природний газ надходить до газотранспортної системи від 

об'єктів, пов'язаних із видобутком природного газу, газосховища, установки LNG, а також 

від інших газотранспортних або газорозподільних систем; 

‘entry point to the gas transmission system (entry point)’ means a determined point 

in the gas transmission system, in which natural gas enters to the gas transmission system 

from facilities related to natural gas production, gas storage, LNG terminals and from other 

gas transmission or gas distribution systems; 

уточнення тарифів – встановлення тарифів на кожен рік регуляторного періоду, крім 

першого,  на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених 

прогнозованих значень  індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової 

продукції,  індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, інвестиційної 

програми на цей рік тощо. 

‘tariff update’ means tariff setting for every year of the regulatory period, except for 

the first one, based on the calculated allowed revenue taking into account updated index of 

consumer prices, price index of producers of industrial products, index of increase of 

nominal average monthly salary, investment program for this year etc. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ринок 

природного газу», «Про природні монополії». 

The other terms are used in the meaning given in the Laws of Ukraine “On the 

Natural Gas Market”, “On the Natural Monopolies”. 

5. Початок першого регуляторного періоду відповідає даті запровадження НКРЕКП 

стимулюючого регулювання. 

5. The beginning of the first regulatory period corresponds to the date of introduction 

of incentive-based regulation by the NEURC. 

6. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з 

транспортування природного газу здійснюється щорічно до початку кожного року 

регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з 

урахуванням: 

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий період 

дії та є незмінними протягом цього регуляторного періоду: 

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату 

переходу до стимулюючого регулювання; 

6. The calculation of the forecasted allowed revenue from conducting natural gas 

transmission activities shall be carried out annually before the start of each year of the 

regulatory period for the present and all subsequent years of that regulatory period taking 

into account the following: 

1) regulatory parameters set by the NEURC, which are of long-term duration and 

shall remain unchanged during this regulatory period: 

regulatory revenue rate for the regulatory asset base determined on the date of the 

transition to the incentive-based regulation; 



регуляторної норми доходу для частини регуляторної бази активів, яка створена після 

переходу до стимулюючого регулювання; 

загального показника ефективності для контрольованих операційних витрат; 

параметра коригування необхідного доходу у зв’язку з недотриманням цільових 

показників ефективності для обсягів технологічних витрат та нормованих втрат природного 

газу; 

загальний показник ефективності для обсягів ВТВ газу. 

 

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до 

прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики: 

 

індексу споживчих цін; 

індексу цін виробників промислової продукції; 

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати. 

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів до 

розрахунку приймаються їх фактичні значення за останні 12 місяців; 

3) інвестиційної програми ліцензіата. 

regulatory revenue rate for the part of the regulatory asset base formed after the 

transition to the incentive-based regulation; 

overall performance indicator for controllable operating expenses; 

the adjustment parameter of the allowed revenue in connection with the non-

compliance with target performance indicators for volumes of production and 

technological costs and normative losses of natural gas; 

overall performance indicator for the amounts of gas for production and 

technological costs. 

2) forecasted values of parameters for calculation of the allowed revenue in 

accordance with the forecast of Ukraine’s social and economic development, the key 

macroindicators of economic and social development of Ukraine, and key directions of the 

budget policy: 

index of consumer prices; 

price index of producers of industrial products; 

index of increase of nominal average monthly salary. 

If the specified forecasted values are not available on the date of the tariff setting, 

calculations shall be made using the actual values for the last 12 months; 

3) licensee’s investment program. 

7. Протягом регуляторного періоду за фактичними даними може бути проведено 

коригування необхідного доходу, яке враховує: 

фактичні значення індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової 

продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати; 

зміни в чинному законодавстві України в частині розміру ставок податків, зборів, 

обов’язкових платежів; 

зміну обсягів замовлених потужностей; 

дохід, отриманий від надання права користування потужністю з обмеженнями; 

аукціонні надбавки, отримані за результатами проведення процедури розподілу 

потужності в рамках аукціону; 

зобов’язання щодо витрат, пов’язаних із приєднанням, тощо. 

7. During the regulatory period, in accordance with the actual data, an adjustment of 

the allowed revenue may be made, which takes into account: 

actual values of consumer price index, price index of producers of industrial 

products, index of increase in the average nominal monthly salary; 

changes in the applicable legislation of Ukraine as regards tax rates, charges, 

obligatory payments; 

changes in volumes of booked capacities; 

revenue received from the right to use capacity with restrictions; 

auction premiums received as a result of the capacity allocation procedure within 

the auction; 

obligations concerning the costs related to the connection, etc. 

ІІ. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з 

транспортування природного газу 

II. Determination of the allowed revenue from carrying out natural gas 

transmission activities 

1. Прогнозований необхідний дохід від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу на рік t розраховується на основі плати за потужність за формулою 

 

 

 (тис. грн), (1) 

де: 
п

tOKB  – прогнозовані операційні контрольовані витрати з транспортування 

природного газу на  рік t, примірний перелік яких наведено в додатку 1 до цієї Методики, 

тис. грн; 

1. The forecasted allowed revenue from carrying out activities of natural gas 

transmission for the year t shall be calculated on the basis of capacity charges using the 

following formula: 

 

 

(thousand UAH), (1) 

where: 
п

tOKB means forecasted controllable operating expenses for natural gas 

transmission for year t, the approximate list of which is specified in Annex 1 to this 

Methodology, thousand UAH; 



п

tОНВ  – прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з транспортування 

природного газу на рік t, примірний перелік яких наведено в додатку 2 до цієї Методики, 

тис. грн; 

n

tВТВ  – прогнозовані витрати ліцензіата, пов’язані із закупівлею природного газу, 

що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат 

природного газу на рік t, тис. грн; 

п

tА – прогнозована амортизація на рік t, тис. грн; 

п

tП  – прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після 

оподаткування, тис. грн; 

 

 - прогнозований прибуток на робочий капітал на рік t після оподаткування, тис. 

грн; 

 - коригування необхідного доходу у зв'язку з виявленням та підтвердженням 

порушень за результатами проведення планового та/або позапланового заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у 

нафтогазовій сфері та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

транспортування природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 

року N 201; 

  - прогнозований податок на прибуток на рік t, тис. грн. 

п

tОНВ means forecasted uncontrollable operating expenses for natural gas 

transmission in year t, the approximate list of which is specified in annex 2 to this 

Methodology, thousand UAH; 

n

tВТВ means forecasted expenses of the licensee related to the purchase of natural 

gas used to ensure the production and technological costs, normative losses for year t, 

thousand UAH; 

п

tА means forecasted depreciation in year t, thousand UAH; 

п

tП means forecasted return on the regulatory asset base for year t after taxes, 

thousand UAH; 

 

 means forecasted return on working capital for the year t after taxes, thousand 

UAH; 

means adjustment of the allowed revenue in connection with the detection 

and confirmation of violations based on the results of a scheduled and/or unscheduled 

measure of state supervision (control) concerning compliance by the business entity with 

the requirements of oil and gas legislation and License Terms for conducting the economic 

activities for natural gas transmission approved by Resolution of the NEURC of 16 

February 2017 No. 201; 

п

tПП means forecasted income tax for year t, thousand UAH. 

2. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з транспортування природного газу 

розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного 

періоду за формулою 
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(тис. грн), (2) 

де: 
п

tОКВ 1-  – прогнозовані операційні контрольовані витрати у році t-1, тис. грн; 

п

tФОП 1-   – прогнозований фонд оплати праці у році t-1, що визначається відповідно 

до пункту 3 цього розділу, тис. грн; 

п

tФОП  – прогнозований фонд оплати праці у році t, що визначається відповідно до 

пункту 3 цього розділу, тис. грн; 

п

tІЦВ  – прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %; 

2. Forecasted controllable operating expenses for natural gas transmission shall be 

calculated before the start of the regulatory period for each year of the regulatory period 

using the following formula: 
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(thousand UAH), (2) 

where: 
п

tОКВ 1- means forecasted controllable operating expenses in year t-1, 

thousand UAH; 

п

tФОП 1- means the forecasted payroll fund in year t-1 determined in accordance with 

clause 3 of this section, thousand UAH; 

п

tФОП means the forecasted payroll fund in year t determined in accordance with 

clause 3 of this section, thousand UAH; 

п

tІЦВ means forecasted price index of industrial producers in year t, %; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK37976.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK37976.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html


зПЕ  – встановлений НКРЕКП загальний показник ефективності для операційних 

контрольованих витрат, %. 

Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду 

(ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на 

базовий рік. 

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду 

залишається у розпорядженні ліцензіата. 

Базові рівні контрольованих операційних витрат на другий та наступні регуляторні 

періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних 

витрат попереднього регуляторного періоду за формулою 

 

 
2

0;max
0

ЕОКВ
ОКВОКВ п

ост   (тис. грн), (3) 

де: 
п

остОКВ  – прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році 

попереднього регуляторного періоду, тис. грн; 

ЕОКВ  – економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний 

період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою 
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 (тис. грн), (4) 

де: 
п

tОКВ  – прогнозовані операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн; 

 

ф

tОКВ  – фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн; 

k  – кількість років у попередньому періоді регулювання. 

зПЕ means the overall performance indicator, set by the NEURC, for controllable 

operating expenses , %. 

The base levels of controllable operating expenses for the first regulatory period 

(ОКВ0) shall be set at the level of the relevant expenses approved with the tariff structure 

for the base year. 

Saving of controllable operating expenses during the regulatory period shall be at the 

disposal of the licensee. 

The base levels of controllable operating expenses for the second and subsequent 

regulatory periods shall be set taking into account the part of savings of controllable 

operating expenses in the previous regulatory period using the formula: 
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ост   (thousand UAH), (3) 

where:
п

остОКВ means forecasted controllable operating expenses in the last year 

of the previous regulatory period, thousand UAH; 

ЕОКВ means saving the controllable operating expenses in the previous regulatory 

period (except for the last year) calculated using the following formula 
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 (thousand UAH), (4) 

where: 
п

tОКВ means forecasted controllable operating expenses in year t, 

thousand UAH; 

ф

tОКВ means actual controllable operating expenses in year t, thousand UAH; 

k  means the number of years in the previous regulatory period. 

3. Визначення прогнозованого ФОП для року t здійснюється за формулою 
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ФОПФОП   (тис. грн), (5) 

де: 
п

tФОП – прогнозований фонд оплати праці на рік t, тис. грн; 

п

tФОП 1- – прогнозований фонд оплати праці на рік t-1, тис. грн; 

п

tІЗП   – прогнозований індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної 

плати в Україні для року t, %. 

 

3. Determination of the forecasted ФОП for year t shall be made using the following 

formula 

100
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ФОПФОП  thousand UAH), (5) 

where: 
п

tФОП means the forecasted payroll fund for year t, thousand UAH; 

п

tФОП 1- means the forecasted payroll fund for year t-1, thousand UAH; 

п

tІЗП means the forecasted index of increase of the average nominal monthly 

salary in Ukraine for year t, %. 



4. До складу прогнозованих операційних неконтрольованих витрат мають бути 

включені тільки ті операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов'язані зі 

здійсненням ліцензованої діяльності з транспортування природного газу: 

1) прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з транспортування природного 

газу  на рік t (
п

tОНВ ) визначаються за формулою 

 
(тис. грн), (6) 

де: 

 
ФОПН  – фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за останній звітний рік, що передує року t, у відносних одиницях; 

п

tІСЦ  – прогнозований індекс споживчих цін для року t, %; 

2) за базові рівні неконтрольованих операційних витрат для першого регуляторного 

періоду (ОНВ0) приймаються витрати, затверджені структурою тарифів на базовий рік; 

3) НФОП переглядається в разі зміни законодавчо встановленого рівня єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат базовий 

рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається. 

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни 

у чинному законодавстві України в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових 

платежів. 

4. Forecasted uncontrollable operating expenses shall include only those 

uncontrollable operating expenses, which are directly related to the licensed activities for 

natural gas transmission: 

1) forecasted uncontrollable operating expenses for natural gas transmission in year t 

(
п

tОНВ ) shall be determined using the following formula: 

 
(thousand UAH), (6) 

Where: 

ФОПН  means the actual level of the single payment for mandatory state social 

insurance in the last reporting year preceding year t, relative units; 

п

tІСЦ means the forecasted index of consumer prices for year t, %; 

2) as base levels of uncontrollable operating expenses for the first regulatory period 

(ОНВ0)  shall be expenses approved by the tariff structure for the base year; 

3) НФОП shall revised in the event of a change of the legislatively established level of 

the single payment for mandatory state social insurance.    

When the increase (decrease) of level of uncontrollable operating expenses, the base 

level of uncontrollable operating expenses shall be revised. 

The ground for revision of basic level of uncontrollable operating expenses is changes 

in applicable legislation of Ukraine in tax rates, charges, obligatory payments. 

5. Прогнозовані витрати ліцензіата, пов’язані із закупівлею природного газу, що 

використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу (
n

tВТВ ), визначаються перед початком регуляторного періоду на  рік t за 

формулою 

  (тис. грн), (7) 

 

 

де:  - прогнозовані обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу на рік t 1000 м3, які визначаються з урахуванням фактичних обсягів 

виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за попередні 

періоди, загальних прогнозних обсягів транспортування у році t та загального показника 

ефективності для обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного 

газу, встановленого НКРЕКП; 

 

5. Forecasted expenses of the licensee related to the purchase of natural gas to cover 

production and technological costs and normative losses of natural gas 
n

tВТВ , are 

determined before the start of a regulatory period for year t in accordance with the 

following formula: 

(thousand UAH), (7) 

 

where:  means forecasted volumes of production and technological costs and 

normative losses of natural gas per year t 1000 m3, which are determined taking into 

account the actual volumes of production and technological costs and normative losses of 

natural gas for previous periods, total forecasted volumes of transmission in year t and 

overall performance indicator for the volumes of production and technological costs and 

normative losses of natural gas established by the NEURC; 
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 - прогнозована ціна закупівлі природного газу у році t, грн за 1000 м3; 

Для першого регуляторного періоду показник ефективності для обсягів виробничо-

технологічних витрат та нормованих втрат природного газу дорівнює 0. 

 

Прогнозовані обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу визначаються перед початком регуляторного періоду як базові рівні обсягів 

виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу ( ) та не 

змінюються протягом регуляторного періоду. 

 

За базові рівні обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу (
0

tВТВV ) для першого регуляторного періоду приймаються питомі витрати, 

прийняті до розрахунку структури тарифів на базовий рік. 

 means forecasted purchase price of natural gas in year t, UAH per 1000 m3; 

For the first regulatory period, the performance indicator for the volumes of 

production and technological costs and normative losses of natural gas is equal to 0. 

 

The forecasted volumes of production and technological costs and normative losses 

of natural gas are determined before the start of the regulatory period as base levels of 

production and technological costs and normative losses of natural gas ( ) and do 

not change during the regulatory period. 

 

As the base levels of volumes of production and technological costs and normative 

losses of natural gas (
0

tВТВV ) for the first regulatory period are taken as unit expenses 

taken into account in the calculation of the tariff structure for the base year. 

6. Амортизація у році t регуляторного періоду визначається відповідно до розділів IV 

та V цієї Методики, окремо на активи, що створені на дату переходу до стимулюючого 

регулювання, та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання, активи, що 

були отримані ліцензіатами на безоплатній основі, та активи, що були створені за рахунок 

отримання плати за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до 

газопроводів газотранспортного підприємства, за формулою 

 

 

пр

t

бо

t

нов

t

cт

t

n

t ААААА   (тис. грн), (8) 

де:  

ст

tА – річна амортизація на активи, що визначені на дату переходу до 

стимулюючого регулювання, тис. грн; 

нов

tА  – річна амортизація у році t на активи, що створені після переходу на 

стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, тис. грн; 

бо

tА  – річна амортизація на активи, що були отримані ліцензіатами на 

безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів (будівлі 

адміністративного призначення, транспортні засоби, меблі, інвентар, програмне 

забезпечення та інші активи) відповідно до розділу IV цієї Методики, тис. грн; 

пр

tА  – річна амортизація на активи, що були створені за рахунок отримання плати 

за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів 

газотранспортного підприємства, тис. грн; 

6. Depreciation in year t of the regulatory period shall be determined in accordance 

with sections IV and V of this Methodology, separately for assets formed on the date of 

transition to incentive-based regulation, assets formed after the transition to incentive-

based regulation, assets received by licensees on a free-of-charge basis, and assets formed 

at the expense of the fee for connection of gas consumption (gas supply) facilities of 

network users to gas pipelines of a gas transmission enterprise, using by the following 

formula 

 

пр

t

бо

t

нов

t

cт

t

n

t ААААА   (thousand UAH), (8) 

Where: 

ст

tА means annual depreciation on assets specified on the date of transition to 

incentive-based regulation, thousand UAH; 

нов

tА means annual depreciation in year t on assets formed after the transition to 

incentive-based regulation pursuant to the investment program, thousand UAH; 

бо

tА means annual depreciation on assets received by the licensees on a free-of-

charge basis after transition to incentive-based regulation, except for assets (administrative 

buildings, vehicles, furniture, equipment, software and other assets) in accordance with 

section IV of the present Methodology, thousand UAH; 

пр

tА means annual depreciation on assets formed at the expense of the fee for 

connection of gas consumption (gas supply) facilities of network users to gas pipelines of 

a gas transmission enterprise, thousand UAH. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html
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1) при визначенні суми амортизації (
нов

tА ) у році t у відповідних складових 

враховується прогнозована сума амортизації активів, що будуть створені у році t в рамках 

реалізації інвестиційної програми, у тому числі за рахунок отримання плати за приєднання 

об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного 

підприємства, або будуть отримані ліцензіатами на безоплатній основі; 

 

2) прогнозована річна амортизація на активи, отримані ліцензіатом на безоплатній 

основі, які створені після переходу на стимулююче регулювання, або активи, створені за 

рахунок плати за підключення за споживання газу ( 
бо

tA  та 
пр

tA ) на рік t, розраховується 

на рівні 
3

4

 
фактичної амортизації за 3 квартали у році t-1. 

Прогнозована амортизація на ці активи у першому році першого періоду 

регулювання дорівнює 0. 

Зазначена амортизація нараховується, починаючи з кварталу, наступного після 

кварталу, в якому планується введення відповідного активу в експлуатацію. 

1) when determining the sum of depreciation (
нов

tА ) in year t, in the relevant 

components forecasted sum of depreciation on assets shall be taken into account that will 

be created in year t within the investment program implementation, including at the 

expense of the fee for connection of gas consumption (gas supply) facilities of network 

users to gas pipelines of a gas transmission enterprise, or will be received by the licensees 

on a free-of-charge basis; 

2) forecasted annual depreciation on assets received by the license on a free-of-charge 

basis after the transition to incentive-based regulation or assets formed at the expense of 

the fee for connection for gas consumption (
бо

tA and 
пр

tA ) in year t shall be calculated 

at the level of 
3

4
of the actual depreciation for three quarters of year t-1. 

The forecasted depreciation on these assets in the first year of the first regulatory 

period shall be equal to 0. 

The indicated depreciation shall be accrued starting with the quarter following the one 

in which the relevant asset is being planned to be commissioned. 

7. Розрахунок  прибутку  на  регуляторну  базу  активів (
tП ) здійснюється за 

формулою 

нов
нов

kt

нов

nt

ст

кt

ст

пt
t РНД

РБАРБА
РНД

РБАРБА
П 







2

)(

2

)( 0
  

(тис. грн), (9) 

де: 
cт

пРБА t  – регуляторна база активів, що створена на дату переходу до 

стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн; 

cт

ktРБА  – регуляторна база активів, що створена на дату переходу до 

стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн; 

0РНД – встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу 

активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у відносних 

одиницях; 

нов

пtРБА  – регуляторна база активів, що створена після переходу до 

стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн; 

нов

кtРБА  – регуляторна база активів, що створена після переходу до 

стимулюючого  регулювання на кінець року t, тис. грн; 

7. Return on the regulatory asset base (
tП ) shall be calculated using the following 

formula: 

нов
нов

kt

нов

nt

ст

кt

ст

пt
t РНД

РБАРБА
РНД

РБАРБА
П 
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)(
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(thousand UAH), (9) 

Where:
cт

пРБА t means the regulatory asset base formed on the date of the transition 

to incentive-based regulation at the beginning of year t, thousand UAH; 

cт

ktРБА means the regulatory asset base formed on the date of the transition to 

incentive-based regulation at the end of year t, thousand UAH. 

0РНД means the regulatory revenue rate on the regulatory asset base formed on 

the date of transition to incentive-based regulation, set by the NEURC, relative units; 

нов

пtРБА means the regulatory asset base formed after the transition to incentive-

base regulation at the beginning of year t, thousand UAH; 

нов

кtРБА means the regulatory asset base formed after the transition to incentive-

based regulation at the end of year t, thousand UAH; 



новРНД – встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну 

базу активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, у відносних 

одиницях. 

новРНД means the regulatory revenue rate on the regulatory asset base formed 

after transition to incentive-based regulation, set by the NEURC, relative units. 

8. На початок першого регуляторного періоду регуляторна база активів, яка 

створена до переходу до стимулюючого регулювання, дорівнює регуляторній базі активів, 

яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання )( 0РБАРБАст

пt  . 

8. At the beginning of the first regulatory period, the regulatory asset base formed 

before transition to incentive-based regulation shall equal the regulatory asset base formed 

on the date of transition to incentive-based regulation )( 0РБАРБАст

пt  . 

9. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого 

регулювання (
0РБА ), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання, визначаються відповідно до розділу V цієї Методики. 

9. The regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based 

regulation (
0РБА ), and the regulatory asset base formed after the transition to incentive-

based regulation shall be determined in accordance with section V of the present 

Methodology. 

10. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого 

регулювання, може бути одноразово переглянута при коригуванні необхідного доходу на 

суму вартості активів, які були створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, 

відповідно до інвестиційної програми, у році, який передував року впровадження 

стимулюючого регулювання, але на дату переходу до стимулюючого регулювання були 

відсутні дані щодо їх фактичної вартості. 

На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, 

яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (
нов

пРБА t ), дорівнює 0. 

10. The regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based 

regulation may be subject to a one-time revision when adjusting the allowed revenue by 

the sum of assets value, which were formed on the date of transition to incentive-based 

regulation pursuant to the investment program in the year preceding the year of 

introduction of the incentive-based regulation but on the date of transition to incentive-

base regulation information was not available concerning their actual value. 

At the beginning of the first year of the first regulatory period, the regulatory asset base 

formed after transition to incentive-based regulation (
нов

пРБА t ), shall equal 0. 

11. Регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого 

регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється 

на рівні регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого 

регулювання, на кінець попереднього року (
нов

ntРБА = 
нов

кtРБА 1 ). 

11. The regulatory asset base formed after transition to incentive-based regulation at 

the beginning of each subsequent year of the regulatory period shall be set at the level of 

the regulatory asset base formed after transition to incentive-based regulation at the end of 

the previous year (
нов

ntРБА =
нов

кtРБА 1 ). 

12. 
нов

кtРБА  та 
ст

кtРБА  визначаються за формулами: 

 

нов

t

нов

t

нов

t

нов

пt

нов

кt ІАВАРБАРБА   (тис. грн), (10) 

де: 
нов

tІ – первісна вартість активів, створених у році t згідно з інвестиційною 

програмою, тис. грн; 
нов

tВА  – вартість активів, які були списані протягом року t та створені після 

переходу до стимулюючого регулювання згідно з інвестиційною програмою, тис. грн; 

ст

t

ст

пt

ст

кt АРБАРБА   (тис. грн), (11) 

 

12. 
нов

кtРБА and 
ст

кtРБА shall be determined using the following 

formula: 

нов

t

нов

t

нов

t

нов

пt

нов

кt ІАВАРБАРБА   (thousand UAH), (10) 

where: 
нов

tІ means the initial value of assets formed in the year t in accordance with 

the investment program, thousand UAH; 
нов

tВА means the value of assets which have been written-off during the year t and 

formed after the transition to incentive-based regulation pursuant to the investment 

program, thousand UAH; 

ст

t

ст

пt

ст

кt АРБАРБА   (thousand UAH), (11) 

13. Прогнозований прибуток на робочий капітал у році t розраховується за 

формулою  

13. Forecasted return on working capital in year t  shall be calculated in accordance 

with the following formula: 



 (тис. грн), (12) 

де:  - обсяг фінансування інвестиційної програми на рік t, затвердженої НКРЕКП 

відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи, тис. грн;  

 

 - нормативний показник оборотності, днів. 

 

У разі якщо інвестиційна програма на рік t не затверджена відповідно до вимог 

Кодексу газотранспортної системи, то значення  дорівнює 0. 

 (thousand UAH), (12) 

where:  means the amount of funding for the investment program for year t, 

approved by the NEURC in accordance with the requirements of the Gas Transmission 

System Code, thousand UAH; 

 means normative indicator of turnover, days. 

 

If the investment program for year t is not approved in accordance with the 

requirements of the Gas Transmission System Code, the value of  equals 0. 

14. Податок на прибуток у році t розраховується за формулою 

 

 (тис. грн), (13) 

де: 
tНПП  – ставка податку на прибуток підприємств у році t , установлена відповідно до 

Податкового кодексу України, у відносних одиницях. 

14. Income tax in year t shall be calculated using the following formula 

 

(thousand UAH), (13) 

where:
tНПП means the income tax rate in year t, set in accordance with the Tax Code 

of Ukraine, relative units. 

15. Прогнозовані амортизація, прибуток на регуляторну базу активів, прибуток на 

робочий капітал та податок на прибуток розраховуються відповідно до пунктів 6 - 14 цього 

розділу з урахуванням прогнозованих значень амортизації, суми інвестицій, індексу 

споживчих цін тощо. 

При цьому: 

прогнозована амортизація на активи регуляторної бази активів, що були отримані 

ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, у році t 

розраховується на активи, отримані до року t-1 включно; 

прогнозована амортизація на активи регуляторної бази активів, що були сформовані 

за рахунок отримання плати від приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) 

замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, у році t розраховується на 

активи, сформовані до року t-1 включно. 

15. Forecasted depreciation, return on the regulatory asset base, return on working 

capital and income tax shall be calculated in accordance with clauses 6 - 14  of the this 

section taking into account forecasted values of depreciation, the amount of investments, 

the index of consumer prices etc. 

At the same time: 

forecasted depreciation on assets of the regulatory asset base received by the licensees 

on a free-of-charge basis after transition to incentive-based regulation in year t shall be 

calculated on assets received before year t-1 inclusive; 

forecasted depreciation on assets of the regulatory asset base formed at the expense of 

the fee for connection of gas consumption (gas supply) facilities of network users to gas 

pipelines of a gas transmission enterprise in year t shall be calculated on assets formed 

prior to year t-1 inclusive. 

III. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу на основі плати за потужність 

III. Adjustment of the allowed revenue from carrying out natural gas transmission 

based on capacity charges 

1. Відхилення необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу відноситься на регуляторний рахунок. 

Оператором ГТС можуть бути створені окремі субрахунки регуляторного рахунку 

для точки (точок) та/або однорідної групи точок, та/або кластеру точок входу та/або точок 

виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и). У такому випадку значення регуляторного 

рахунку дорівнює сумі значень усіх субрахунків регуляторного рахунку. 

1. Deviation of the allowed revenue from the conducting of natural gas transmission 

activities is attributed to the regulatory account. 

The gas transmission system operator may create separate sub-accounts of the 

regulatory account for a point (points) and/or a homogeneous group of points, and/or a 

cluster of entry points and/or exit points to/from the gas transmission system. In this case, 

the value of the regulatory account is equal to the sum of the values of all sub-accounts of 

the regulatory account. 

2. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу на основі плати за потужність здійснюється за зверненням ліцензіата за 

формулою 

 

2. Adjustment of the allowed revenue from the conducting of natural gas transmission 

activities on the basis of the capacity charge is carried out at the request of the licensee in 

accordance with the formula  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html
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 (тис. грн), (14) 

 

де: - значення регуляторного рахунку або суми субрахунків регуляторного рахунку, 

тис. грн; 

 

u - кількість років, протягом яких ураховується коригування необхідного доходу. 

З метою уникнення перехресного субсидіювання, у разі якщо значення субрахунку 

певної точки (точок) та/або однорідної групи точок, та/або кластеру точок у значенні 

регуляторного рахунку перевищує 50 % значення регуляторного рахунку, значення 

субрахунку певної точки та/або однорідної групи точок, та/або кластеру точок може бути 

враховано виключно при розрахунку тарифу на послуги транспортування природного газу 

для відповідної точки та/або однорідної групи точок, та/або кластеру точок. 

 (thousand UAH), (14) 

 

where: means the value of the regulatory account or the amount of sub-

accounts of the regulatory account, thousand UAH; 

 

u means the number of years during which the adjustment of the allowed revenue is 

taken into account. 

 

In order to avoid cross-subsidization, in case if the value of the sub-account of a 

certain point (points) and/or homogeneous group of points and/or cluster of points in the 

value of the regulatory account exceeds 50% of the value of the regulatory account, the 

value of sub-account of a certain point and/or homogeneous group of points and/or cluster 

of points may be taken into account only when calculating the tariff for natural gas 

transmission services for the respective point and/or homogeneous group of points, and/or 

cluster of points. 

3. До складу регуляторного рахунку або субрахунку регуляторного рахунку точки 

(точок) та/або однорідної групи точок, та/або кластеру точок входу та/або виходу в/з 

газотранспортну(ої) систему(и) можуть бути віднесені: 

1) різниця між прогнозованими та уточненими компонентами необхідного доходу 

від здійснення діяльності з транспортування природного газу, зокрема: 

витратами ліцензіата, пов'язаними із закупівлею природного газу, що 

використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу, 

операційними контрольованими витратами з транспортування природного газу, 

операційними неконтрольованими витратами з транспортування природного газу, 

амортизацією, розрахованою відповідно до пункту 6 розділу II цієї Методики з 

урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених до та після переходу до 

стимулюючого регулювання, активів, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі, 

та активів, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання об'єктів 

газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного 

підприємства, 

прибутком, розрахованим відповідно до пункту 7 розділу II цієї Методики з 

урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених до та після переходу до 

стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка 

сформована після переходу на стимулююче регулювання, тис. грн, 

3. The composition of the regulatory account or sub-account of the regulatory account 

of the point (points) and/or homogeneous group of points, and/or the cluster of entry and/or 

exit points to/from the gas transmission system may include: 

1) the difference between the forecasted and updated components of the allowed 

revenue from the conducting of natural gas transmission activities, in particular: 

the licensee's expenses related to the purchase of natural gas used to ensure production 

and technological costs and normative losses of natural gas, 

 

controllable operating expenses for natural gas transmission, 

uncontrollable operating expenses for natural gas transmission, 

depreciation calculated in accordance with clause 6 of Section II of this Methodology, 

taking into account the actual data on assets formed before and after the transition to 

incentive-based regulation, assets received by licensees on a free of charge basis, and assets 

formed by receiving a fee for connection of gas consumption (gas supply) facilities of 

network users to the gas pipelines of the gas transmission enterprise, 

 

return calculated in accordance with clause 7 of section II of this Methodology, taking 

into account the actual data on assets formed before and after the transition to incentive-

based regulation, the value of disposal of assets from the regulatory asset base formed after 

the transition to incentive-based regulation, thousand UAH, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html


прибутком на робочий капітал, розрахованим відповідно до пункту 13 розділу II цієї 

Методики з урахуванням фактичних даних суми інвестицій відповідно до затверджених 

інвестиційних програм, 

коригуванням необхідного доходу у зв'язку зі зміною обсягів замовлених 

потужностей; 

2) коригування необхідного доходу відповідно до зобов'язань щодо витрат, 

пов'язаних із приєднанням; 

3) фактично отриманий дохід від надання права користування потужністю з 

обмеженнями; 

4) фактично отриманий дохід у вигляді аукціонної надбавки від проведення 

процедури розподілу потужності в рамках аукціону; 

5) відхилення необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу. 

return on working capital, calculated in accordance with clause 13 of section II of this 

Methodology, taking into account the actual data of the amount of investment in 

accordance with the approved investment programs, 

adjustment of the allowed revenue in connection with change in the volume of booked 

capacity; 

2) adjustment of the allowed revenue in accordance with the obligations regarding the 

expenses related to the connection; 

3) actually received revenue from granting the right to use capacity with restrictions; 

 

4) actually received revenue in the form of an auction premium from the capacity 

allocation procedure within the auction; 

5) deviation of the allowed revenue from the conducting of natural gas transmission 

activities. 

4. Уточнені витрати ліцензіата, пов'язані із закупівлею природного газу, що 

використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу, на рік q розраховуються за формулою 

 

 (тис. грн), (15) 

 

де: q - відповідний рік регуляторного періоду; 

 - прогнозовані обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих 

втрат природного газу на рік q, 1000 м3; 

 - оптова ціна природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку 

природного газу України за результатами моніторингу за рік q, грн за 1000 м3. 

4. The updated expenses of the licensee related to the purchase of natural gas used to 

ensure production and technological costs and normative losses of natural gas for the year 

q are calculated by the formula 

 

 (thousand UAH), (15) 

 

 

Where: q means the respective year of the regulatory period; 

means forecasted volumes of production and technological costs and 

normative losses of natural gas for year q, 1000 m3; 

 means wholesale price of natural gas on the unregulated segment of the 

wholesale market of natural gas of Ukraine in accordance with the results of monitoring 

for the year q, UAH per 1000 m3. 

5. Уточнені операційні контрольовані витрати з транспортування природного газу на 

рік q розраховуються за формулою 

 

(тис. грн), (16) 

де: - прогнозовані операційні контрольовані витрати, уточнені для років 

другого та наступних регуляторних періодів з урахуванням базового рівня операційних 

5. Updated controllable operating expenses from natural gas transmission for year q 

are calculated by the formula 

 

 
(thousand UAH), (16) 

 

Where:  means forecasted controllable operating expenses, updated for 

the years of the second and subsequent regulatory periods, taking into account the base 
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контрольованих витрат (для першого періоду регулювання  ), що 

розраховуються за формулою 3 з уточненням економії ЕОКВy
 за формулою 

 

  (тис. грн), (17) 

 

де: - уточнений фонд оплати праці у році q, що визначається за формулою 

 

 (тис. грн), (18) 

 

де: - фактичний індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати 

в Україні для року q, %; 

 - уточнений фонд оплати праці у році q-1, що визначається аналогічно 

формулі 18, тис. грн; 

 - фактичний індекс цін виробників промислової продукції року q, %. 

level of controllable operating expenses (for the first regulatory period 

), calculated in accordance with formula 3 with update of 

ЕОКВ
y
  savings in accordance with the formula 

 

(thousand UAH), (17) 

 

Where:  means updated payroll fund in the year q, determined by the 

formula 

 (thousand UAH), (18) 

 

Where:  means the actual index of increase of the nominal average monthly 

wage in Ukraine for the year q, %; 

 means updated payroll fund in the year q-1, which is determined in 

accordance with formula 18, thousand UAH; 

 means the actual price index of industrial products producers of the year q, 

%. 

6. Уточнені операційні неконтрольовані витрати з транспортування природного газу на 

рік q розраховуються за формулою 

 

(тис. грн), (19) 

 

де: - фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у році q, тис. грн; 

 - фактичний фонд оплати праці у році q, тис. грн; 

 - фактичний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування у році q, у відносних одиницях. 

6. Updated uncontrollable operating expenses for the transmission of natural gas for 

the year q are calculated by the formula 

 

 
(thousand UAH), (19) 

 

Where:  means the actual level of uncontrollable operating expenses in the 

year q, thousand UAH; 

 means the actual payroll fund in the year q, thousand UAH; 

 means the actual amount of the single payment for mandatory state social 

insurance in the year q, in relative units. 
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7. Коригування необхідного доходу у зв'язку зі зміною обсягів замовлених потужностей 

у році регулювання q розраховується за формулою 

 

(тис. грн), (20) 

 

де: p - охоплює замовлення потужностей на всі періоди замовлення (річні, квартальні, 

місячні, на добу наперед та протягом доби), крім потужності з обмеженнями; 

m - кількість змін тарифів за видами замовлених потужностей p протягом року 

регулювання q; 

i - період у році q, протягом якого тарифи залишалися незмінними; 

Кp,i - коефіцієнт, що враховує період замовлення потужності та може враховувати сезон 

замовлення потужності; 

 - відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці або однорідній 

групі точок, або кластері точок входу або виходу, грн за 1000 м3 на добу; 

 - різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку 

відповідного тарифу, обсягом замовлених потужностей транспортування природного газу за 

видами замовлених потужностей p протягом періоду i у році q, 1000 м3/добу, що 

розраховується за формулою 

 (1000 м3/добу), (21) 

де: - фактичний обсяг замовленої потужності за видами замовлених 

потужностей p протягом періоду i у році q, 1000 м3/добу; 

 - прогнозований обсяг замовлених потужностей, передбачений при 

розрахунку відповідного тарифу, за видами замовлених потужностей p протягом періоду i у 

році q, 1000 м3/добу. 

7. Adjustment of the allowed revenue in connection with the change in the volume of 

booked capacity in the year of regulation q is calculated by the formula 

 

(thousand UAH), (20) 

 

 

where: p means covers capacity booking for all booking periods (annual, quarterly, 

monthly, day ahead and within-day), except for capacity with restrictions; 

m means the number of changes in tariffs by type of booked capacity p during the year 

of regulation q; 

i means period in year q, during which tariffs were remained unchanged; 

Kp, i means coefficient that takes into account the period of capacity booking and can 

take into account the capacity booking season; 

 means the respective tariff set by the Regulator at the corresponding point or 

homogeneous group of points, or a cluster of entry or exit points, UAH per 1000 m3 per 

day; 

 means the difference between the actual and forecasted, provided for in 

the calculation of the relevant tariff, the volume of booked natural gas transmission 

capacity by type of booked capacity p during period i in year q, 1000 m3/day, calculated 

by the formula 

(1000 m3/day), (21) 

 

Where:  means the actual volume of the booked capacity by types of booked 

capacities p during the period i in the year q, 1000 m3/day; 

 means the forecasted volume of the booked capacities provided when the 

calculation of the respective tariff, by types of the booked capacities p during the period i 

in year q, 1000 m3/days. 

8. Коригування необхідного доходу відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних 

із приєднанням, у році q визначається за формулою 

 

(тис. грн), (22) 

 

8. Adjustment of the allowed revenue in accordance with the obligations regarding 

the expenses related to the connection in the year q is determined by the formula 

 

(thousand UAH), (22) 
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де: - сума фактичних інвестицій у році q, пов'язана з приєднанням об'єктів 

газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного 

підприємства, відповідно до інвестиційної програми, тис. грн без ПДВ; 

 - сума отриманої у році q плати за приєднання об'єктів газоспоживання 

(газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, тис. грн без 

ПДВ. 

Where:  means the amount of actual investments in year q, related to the 

connection of gas consumption facilities (gas supply) of network users to the gas pipelines 

of the gas transmission enterprise, in accordance with the investment program, thousand 

UAH without VAT; 

 means the amount of fees received in year q for connection of gas 

consumption facilities (gas supply) of network users to the gas pipelines of the gas 

transmission enterprise, thousand UAH without VAT. 

ІV. Визначення регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до 

стимулюючого регулювання 

IV. Determination of the regulatory asset base formed on the date of transition to 

incentive-based regulation 

1. Регуляторна база активів ліцензіата, яка сформована на дату переходу до 

стимулюючого регулювання (РБА), визначається на підставі висновку про вартість активів, 

що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до 

Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на 

суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, 

затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі – 

Методика оцінки активів), за умови отримання позитивного висновку рецензента, який 

працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, 

щодо відповідності  звіту про оцінку активів вимогам Методики оцінки та Національним 

стандартам оцінки, та визначається за такою формулою: 

 

РБА = РБА iв х Кдол (тис. грн), (23) 

де: РБА  – регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості 

активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки, з 

урахуванням пункту 3 цього розділу,  визначається за такою формулою: 

 

РБА iв – залишкова вартість заміщення активів за результатами витратного 

підходу, визначена на основі результатів здійсненої незалежної оцінки вартості активів 

станом на 30 червня 2014 року, тис. грн; 

Кдол – коефіцієнт курсу, що відображає співвідношення офіційного курсу гривні до 

долара США, встановленого Національним банком України станом на дату встановлення 

тарифів до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком 

України станом на 30 червня 2014 року, визначається за такою формулою: 

Кдол = 2014

n

долК

долК
, (24) 

де: n – дата встановлення тарифів; 

1.The licensee’s regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-

based regulation (РБА) shall be determined based on the opinion on the value of assets 

forming an integral part of the asset valuation report conducted in accordance with the 

Methodology of valuation of assets of natural monopolies, of economic entities on adjacent 

markets in combined power and heat generation as approved by the order of the State 

Property Fund of Ukraine No. 293 of 12 March 2013 and registered with the Ministry of 

Justice of Ukraine under No. 522/23054 on 29 March 2013 (hereinafter – the Asset 

Valuation Methodology) subject to receipt of a positive opinion of a reviewer who shall be 

employed with the state authority in charge of state regulation of the valuation activity as 

regards compliance of the asset valuation report with the requirements of the Asset 

Valuation Methodology and national valuation standards determined using the following 

formula: 

РБА = РБА iв х Кдол  (thousand UAH), (23) 

where РБА means the regulatory asset base determined on the basis of revaluated 

assets value in accordance with the results of independent valuation made in compliance 

with the Valuation Methodology, taking into account clause 3 hereof determined using the 

following formula: 

РБА iв means the depreciated asset replacement value based on results of the cost 

approach as determined based on the results of an independent valuation as of 30 June 

2014, thousand UAH; 

Кдол  means the exchange rate index which shall reflect the ratio between the official 

UAH-USD exchange rate set by the National Bank of Ukraine as of the date of tariffs 

setting and official UAH-USD exchange rate set by the National Bank of Ukraine as of 30 

June 2014 determined using the following formula: 

Кдол = 2014

n

долК

долК
, (24) 

Where: n means the date of the tariff setting; 
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n

долК  – офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним 

банком України станом на дату встановлення тарифів (n); 

2014

долК  – офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним 

банком України станом на 30 червня 2014 року. 

n

долК means the official UAH-USD exchange rate set by the National Bank of 

Ukraine as of the date of the tariff setting (n); 

2014

долК  means the official UAH-USD exchange rate set by the National Bank of 

Ukraine as of 30 June 2014; 

2. Якщо перехід до стимулюючого регулювання відбувся пізніше ніж через квартал 

після дати оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, яка створена на дату переходу 

до стимулюючого регулювання (РБА0), визначається з урахуванням вартості активів, 

створених згідно з інвестиційною програмою і прийнятих на баланс, та з урахуванням 

вибуття активів та амортизації за формулою 

 

 новcm ААВАIРБАРБА  0

0
 (тис. грн), (25) 

де: І – первісна вартість активів, створених за період від дати оцінки активів до дати 

переходу до стимулюючого регулювання відповідно до інвестиційної програми,  тис. грн; 

 

ВА – вартість активів, обчислена відповідно до Методики оцінки вартості активів 

щодо активів, які були списані протягом періоду з дати оцінки активів на дату переходу до 

стимулюючого регулювання, тис. грн; 

cmА0 – щорічна амортизація на активи, що були створені на дату переходу до 

стимулюючого регулювання під час періоду від дати оцінки активів до дати переходу до 

стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пункту 7 цього розділу, тис. грн; 

 

Анов – амортизація на активи, що були створені за період від дати оцінки активів до 

дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пунктів 4 та 5 

розділу V цієї Методики, тис. грн. 

2. If the transition to incentive-based regulation has taken place later than one quarter 

after the date of valuation of the licensee’s assets, the regulatory asset base formed on the 

date of transition to incentive-based regulation (РБА0) shall be determined taking into 

account the value of assets formed in accordance with the investment program and accepted 

to the balance sheet, and taking into account asset write-off and depreciation using the 

following formula: 

 новcm ААВАIРБАРБА  0

0
 (thousand UAH), (25) 

where: І means the initial value of assets formed during the period from the date of 

asset valuation to the date of transition to incentive-based regulation in accordance with 

the investment program, thousand UAH; 

ВА means the assets value, calculated in accordance with the Asset Valuation 

Methodology regarding assets, which were written-off during the period since the asset 

valuation date to date of transition to incentive-based regulation, thousand UAH; 

cmА0 means annual depreciation on assets formed on the date of transition to 

incentive-based regulation during the period from the date of asset valuation to the date of 

transition to incentive-based regulation calculated in accordance with clause 7 of this 

section, thousand UAH; 

Анов means depreciation on assets formed during the period from the date of asset 

valuation to the date of transition to incentive-based regulation calculated in accordance 

with clauses 4 and 5 of section V of this Methodology, thousand UAH. 

3. До складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до 

стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються 

для здійснення ліцензованої діяльності з транспортування природного газу. 

Активи, що використовуються також в інших, крім транспортування природного 

газу, видах діяльності (адміністративні будівлі, програмне забезпечення, автотранспорт, 

системи зв'язку, офісна, комп'ютерна техніка тощо), належать до загальновиробничих. 

Загальновиробничі активи розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, 

задіяного у відповідному виді діяльності. Базою розподілу загальновиробничих активів, що 

використовуються в транспортуванні природного газу, є штатна чисельність персоналу, 

задіяного у діяльності з транспортування природного газу. 

3. The regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based 

regulation shall include assets that are directly used for carrying out the licensed activity 

of natural gas transmission. 

Assets used also in activities other than natural gas transmission (administrative 

buildings, software, vehicles, telecommunication systems, office equipment, IT hardware 

etc.) shall be deemed as general operating assets. General operating assets shall be allocated 

proportionately to the number of staff engaged in the relevant type of activity. The basis 

for allocation of general operating assets used in natural gas transmission shall be the 

number of staff engaged in natural gas transmission activity. 

4. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату 

переходу до стимулюючого регулювання: 

об’єкти соціально-культурного призначення; 

об’єкти інших необоротних матеріальних активів, які не використовуються для 

надання послуг транспортування  газу територією України; 

4. The regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based 

regulation shall not include: 

• assets of social and cultural significance; 

• assets of other fixed tangible assets not used for provision of gas transmission 

services through the territory of Ukraine; 



об’єкти незавершених капітальних інвестицій; 

довгострокові фінансові інвестиції; 

довгострокові біологічні активи; 

довгострокова дебіторська заборгованість; 

відстрочені податкові активи; 

інші необоротні активи; 

витрати майбутніх періодів. 

• assets of unfinished capital investments; 

• long-term financial investments; 

• long-term biological assets; 

• long-term receivables; 

• deferred tax assets; 

• other fixed assets; 

• expenses of future periods. 

5. Не включаються до складу регуляторної бази активів: 

частина активів, що перевищують встановлені обмеження, – будівлі 

адміністративного призначення площею понад 15 м2  на одного працюючого в ній за 

штатним розписом; 

активи, для яких встановлені  обмеження, – легкові автомобілі, крім 

спеціалізованих, первісною вартістю понад 200 тис. грн за одиницю та легкові автомобілі, 

крім спеціалізованих, кількість яких перевищує 3 на 100 працівників. 

5. The regulatory asset base shall not include: 

part of assets, which exceed established limitations – administrative buildings with an 

area per employee greater than 15 m2 in accordance with the staff list; 

 

assets on which established limitations have been placed – cars, except specialized, 

whose initial value exceeds UAH 200 thousands per unit and cars, except specialized, 

whose quantity exceeds 3 on 100 employees. 

6. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими 

була оплачена в межах виконання інвестиційної програми у році, що передував року 

впровадження стимулюючого регулювання, але при цьому не були включені до складу 

регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, 

можуть бути включені до неї у році, наступному після року їх введення в експлуатацію. 

Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими 

була оплачена в межах виконання інвестиційної програми у роках, що передували року 

впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної 

бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у році, 

наступному після року їх введення в експлуатацію, з урахуванням висновку про вартість 

активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно 

до Методики оцінки. 

6. Assets of unfinished capital investments, the costs for works performance of which 

have been paid within the investment program implementation in the year preceding the 

one of introduction of incentive-based regulation, but at the same time which have not been 

included in the regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based 

regulation, may be included therein in the year following the one of their commissioning. 

Assets of unfinished capital investments, the costs for works performance of which 

have been paid within the investment program implementation in years preceding the one 

of introduction of incentive-based regulation may be included in the regulatory asset base 

formed on the date of transition to incentive-based regulation in the year following the one 

of their commissioning, taking into account the opinion on the value of assets forming an 

integral part of the asset valuation report prepared in accordance with the Valuation 

Methodology. 

7. Річна амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, 

що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (Аст), розраховується за 

формулою 

C

РБА
Аcm   (тис. грн), (26) 

де: С – строк корисного використання активів, які включені до складу регуляторної бази 

активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, років. 

Оператор газотранспортної системи, враховуючи результати здійсненої незалежної 

оцінки вартості активів та на підставі довгострокових планів замовлення потужностей, 

щороку надає НКРЕКП розрахунки амортизації на активи, які включені до складу 

регуляторної бази активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання. У 

разі необхідності коригування строків корисного використання таких активів таке 

коригування та розрахунок амортизації підлягають обов’язковому узгодженню Оператором 

з власником цих активів та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі. 

7. Annual depreciation on assets included in the regulatory asset base formed on the 

date of transition to incentive-based regulation (Аст) shall be determined using the 

following formula 

C

РБА
Аcm    (thousand UAH), (26) 

where: С means the useful life of assets included in the regulatory asset base formed 

on the date of transition to incentive-based regulation, years. 

The gas transmission system operator, taking into account the results of an 

independent valuation and based on long-term plans for booked capacities, shall annually 

provide the NEURC with the calculations of depreciation on assets included in the 

regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based regulation. In case 

of the adjustment of useful life of such assets is needed such adjustment and calculation of 

depreciation shall be approved by the gas transmission system operator along with the 

owner of these assets and by the central executive body that ensures the formation and 

implementation of state policy in the oil and gas sector. 



8. Амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів на дату 

переходу до стимулюючого регулювання, нараховується щокварталу із застосуванням 

прямолінійного методу. 

8. Depreciation on assets, included in the regulatory asset base on the date of transition 

to incentive-based regulation, shall be accrued every quarter using the direct method. 

9. Після переходу на стимулююче регулювання у разі відчуження активів, що 

включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до 

стимулюючого регулювання, регуляторна норма доходу на таку регуляторну базу та 

амортизація на суму вартості цих активів з дати їх відчуження не нараховуються. 

9. After the transition to incentive-based regulation, in case of alienation of assets, 

included in the regulatory asset base formed on the date of transition to incentive-based 

regulation, the regulatory revenue rate on such a regulatory base and depreciation on the 

amount of the value of such assets from the date of their alienation shall not be accrued. 

V. Визначення регуляторної бази активів, яка створена після переходу до 

стимулюючого регулювання 

V. Determination of the regulatory asset base formed after transition to incentive-

based regulation 

1. До складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до 

стимулюючого регулювання, включаються активи, що були створені (придбані) відповідно 

до інвестиційної програми. 

1. The regulatory asset base formed after transition to incentive-based regulation shall 

include assets formed (purchased) in accordance with the investment program. 

2. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими 

була оплачена в межах виконання інвестиційної програми у роках, наступних за роками 

після впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу 

регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, у 

році, наступному після року їх введення в експлуатацію. 

2. Assets of unfinished capital investments, the costs for works performance of which 

have been paid within the investment program implementation in years following the years 

after introduction of incentive-based regulation, may be included in the regulatory asset 

base formed after transition to incentive-based regulation in the year following the one of 

their commissioning. 

3. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена після 

переходу до стимулюючого регулювання, активи, що були створені за рахунок плати за 

приєднання об'єктів замовників до газопроводів, та активи, для яких пунктом 4 розділу IV 

цієї Методики встановлені обмеження. 

3. The regulatory asset base formed after the transition to incentive-based regulation 

shall not include assets formed at the expense of the fee for connection of facilities of 

network users to gas pipelines and assets to which limitations established under clause 4 

of Section IV of this Methodology. 

4. Амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що 

створена після переходу до стимулюючого регулювання, нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу щокварталу з урахуванням строків їх корисного використання згідно 

з додатком 3 до цієї Методики. 

4. Depreciation on assets included in the regulatory asset base formed after the 

transition to incentive-based regulation shall be accrued on a quarterly basis using the direct 

method taking into account their useful life in accordance with the annex 3 to this 

Methodology. 

5. Нарахування амортизації на активи, які включені до складу регуляторної бази 

активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, призупиняється на 

період виведення їх з експлуатації, що перевищує 3 місяці (з метою реконструкції, 

модернізації, добудови, дообладнання, консервації тощо), на підставі документів, які 

свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Нарахування амортизації 

відновлюється з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію таких активів. 

5. Accrual of depreciation on assets included in the regulatory asset base formed after 

the transition to incentive-based regulation shall be suspended for the period of their 

decommissioning that exceeds three months (for purposes of their reconstruction, 

modernization, enhancement, retrofitting, conservation, etc.) based on documents 

certifying the decommissioning of such fixed assets. Accrual of depreciation shall be 

resumed from the month following the one where the assets were commissioned. 

VІ. Формування тарифів на послуги транспортування природного газу для точок 

входу і виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) 

VI. Formation of the tariffs for natural gas transmission services for entry and exit 

points to/from the gas transmission system 

1. Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок 

виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) розраховуються для річної гарантованої 

потужності. 

1. Tariffs for natural gas transmission services for entry points and exit points to/from 

the gas transmission system are calculated for the annual firm capacity. 

2. Тариф на послуги транспортування природного газу для g-тої точки або 

однорідної групи точок, або кластеру точок входу в газотранспортну систему визначається 

за формулою 

 (грн за 1000 м3 на добу), (27)  

2. The tariff for natural gas transmission services for the g-th point or a homogeneous 

group of points or a cluster of entry points to the gas transmission system is determined by 

the formula  

 

 

                                                           

(UAH/1000m3 per day), (27) 



де: - частина необхідного доходу, що має бути отримана від надання послуг 

транспортування в g-тій точці або однорідній групі точок, або кластері точок входу в 

газотранспортну систему, яка визначається за формулою 

 

 (тис. грн), (28) 

 

де: - коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу, тис. грн; 

 - вага g-тої точки входу або однорідної групи точок, або кластеру точок входу в 

газотранспортну систему, в умовних одиницях; 

 - прогнозований обсяг потужності у g-тій точці входу або однорідній групі 

точок, або кластері точок входу в газотранспортну систему, 1000 м3 на добу; 

 

kов- коефіцієнт розподілу операційних витрат газотранспортного підприємства для 

визначення тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу в 

газотранспортну систему України, в умовних одиницях. 

Для визначення тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу 

в газотранспортну систему на перший регуляторний період kов приймається в розмірі 0,3. 

Для всіх наступних регуляторних періодів kов, як правило, приймається в розмірі 0,5, якщо 

інше не встановлено НКРЕКП разом з параметрами регулювання, що мають довгостроковий 

термін дії, для цілей стимулюючого регулювання. 

З метою уникнення перехресного субсидіювання у випадку, визначеному у пункті 2 

розділу III, частина необхідного доходу, що має бути отримана від надання послуг 

транспортування в g-тій точці або однорідній групі точок, або кластері точок входу в 

газотранспортну систему, визначається за формулою 

 

 (тис. грн), (29) 

де:  - частка g-тої точки входу або однорідної групи точок, або кластеру 

точок входу в газотранспортну систему з числа точок, відхилення необхідного доходу за 

where:  means the part of the allowed revenue to be received from the provision 

of transmission services at the g-th point or a homogeneous group of points, or a cluster of 

entry points to the gas transmission system, which is determined by the formula 

 

 

 
(thousand UAH), (28) 

 

where: means adjustment of the allowed revenue from the conducting of 

natural gas transmission activities, thousand UAH; 

 means the weight of the g-th entry point or a homogeneous group of points, 

or a cluster of entry points to the gas transmission system, in conventional units; 

 means forecasted volume of capacity in the g-th entry point or a homogeneous 

group of points, or a cluster of entry points to the gas transmission system, 1000 m3 per 

day; 

Kов means the coefficient of allocation of operating expenses of the gas transmission 

enterprise to determine the tariff for natural gas transmission services for entry points to 

the gas transmission system of Ukraine, in conventional units. 

 

To determine the tariff for natural gas transmission services for entry points to the gas 

transmission system for the first regulatory period, Kов is taken in the rate of 0.3. For all 

subsequent regulatory periods, the Kов is, as a rule, accepted at the rate of 0.5, unless 

otherwise established by the NEURC together with the regulatory parameters that have a 

long-term validity, for the purposes of incentive-based regulation. 

 

In order to avoid cross-subsidization, in case specified in clause 2 of Section III, the 

part of the allowed revenue to be received from the provision of transmission services at 

point g-th or a homogeneous group of points or a cluster of entry points to the gas 

transmission system is determined by the formula 

 

 

 
(thousand UAH), (29) 

where:  means the share of the g-th entry point or a homogeneous group of 

points, or a cluster of entry points to the gas transmission system from the number of points, 
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якими обліковується на i-му субрахунку регуляторного рахунку, що розраховується за 

формулою 

 

(умовні одиниці), (30) 

 

де: - сумарна вага точок входу або однорідних груп точок, або кластерів 

точок входу в газотранспортну систему, відхилення необхідного доходу за якими 

обліковується на i-му субрахунку регуляторного рахунку; 

 - сумарна вага точок виходу або однорідних груп точок, або 

кластерів точок виходу з газотранспортної системи, відхилення необхідного доходу за 

якими обліковується на i-му субрахунку регуляторного рахунку; 

CPi - значення i-го субрахунку регуляторного рахунку, тис. грн. 

the deviation of the allowed revenue is accounted for on the i-th sub-account of the 

regulatory account calculated by the formula 

 

 

(conventional units), (30) 

where:  means the total weight of entry points or homogeneous groups of 

points or clusters of entry points to the gas transmission system, the deviation of the 

allowed revenue for which is being accounted in the i-th sub-account of the regulatory 

account; 

 means the total weight of exit points or homogeneous groups of points 

or clusters of exit points from the gas transmission system, the deviation of the allowed 

revenue for which is being accounted in the i-th sub-account of the regulatory account; 

 

CPi means value of the i-th sub-account of the regulatory account, thousand UAH 

3. Тариф на послуги транспортування природного газу для g-тої точки або 

однорідної групи точок, або кластеру точок виходу з газотранспортної системи 

розраховується за формулою 

 

 (грн за 1000 м3 на добу), (31) 

 

де: - частина необхідного доходу, що має бути отримана від надання послуг 

транспортування в g-тій точці або однорідній групі точок, або кластері точок виходу з 

газотранспортної системи, визначається за формулою 

 

 
(тис. грн), (32) 

де: - вага g-тої точки або однорідної групи точок, або кластеру точок 

виходу з газотранспортної системи, в умовних одиницях; 

 - прогнозований обсяг потужності у g-тій точці або однорідній групі точок, або 

кластері точок виходу з газотранспортної системи, 1000 м3 на добу. 

3. The tariff for natural gas transmission services for the g-th point or a homogeneous 

group of points or a cluster of exit points from the gas transmission system is calculated in 

accordance with the formula 

 

 

 

                                                

                                                             (UAH/1000m3 per day), (31) 

where:   means the part of the allowed revenue to be received from the 

provision of transmission services at the g-th point or a homogeneous group of points, or a 

cluster of exit points from the gas transmission system, is determined by the formula 

 

 
(thousand UAH), (32) 

 

where:  means the weight of the g-th point or a homogeneous group of 

points, or a cluster of exit points from the gas transmission system, in conventional units; 

 means forecasted volume of capacity in the g-th point or a homogeneous group 

of points, or a cluster of exit points from the gas transmission system, 1000 m3 per day. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK44493.html


З метою уникнення перехресного субсидіювання, у випадку, визначеному у пункті 2 

розділу III, частина необхідного доходу, що має бути отримана від надання послуг 

транспортування в g-тій точці або однорідній групі точок, або кластері точок виходу в 

газотранспортну систему, визначається за формулою 

 
(тис. грн), (33) 

де: - частка g-тої точки виходу або однорідної групи точок, або кластеру 

точок виходу з газотранспортної системи з числа точок, відхилення необхідного доходу за 

якими обліковується на i-му субрахунку регуляторного рахунку, що розраховується за 

формулою 

 
(умовні одиниці), (34) 

де: - сумарна вага точок входу або однорідних груп точок, або кластерів 

точок входу в газотранспортну систему, відхилення необхідного доходу за якими 

обліковується на i-му субрахунку регуляторного рахунку; 

 - сумарна вага точок виходу або однорідних груп точок, або кластерів 

точок виходу з газотранспортної системи, відхилення необхідного доходу за якими 

обліковується на i-му субрахунку регуляторного рахунку. 

In order to avoid cross-subsidization, in the case specified in clause 2 of Section III, 

the part of the allowed revenue to be received from the provision of transmission services 

at point g-th or a homogeneous group of points or a cluster of exit points to the gas 

transmission system is determined by the formula 

 

 
(thousand UAH), (33) 

where:  means the share of the g-th exit point or a homogeneous group of 

points, or a cluster of exit points from the gas transmission system from the number of 

points, the deviation of the allowed revenue is accounted for on the i-th sub-account of the 

regulatory account calculated by the formula 

 
(conventional units), (34) 

where:  means the total weight of entry points or homogeneous groups of 

points or clusters of entry points to the gas transmission system, the deviation of the 

allowed revenue for which is being accounted in the i-th sub-account of the regulatory 

account; 

 means the total weight of exit points or homogeneous groups of points 

or clusters of exit points from the gas transmission system, the deviation of the allowed 

revenue for which is being accounted in the i-th sub-account of the regulatory account. 

4. Вага g-тої точки або однорідної групи точок, або кластеру точок входу в 

газотранспортну систему визначається за формулою 

 

(35) 

де: 
 

- середньозважена відстань для g-тої точки або однорідної групи точок, 

або кластеру точок входу в газотранспортну систему. 

 

4. The weight of the g-th point or a homogeneous group of points or a cluster of entry 

points to the gas transmission system is determined by the formula 

 

 (35) 

(conventional units) 

 

where:  means the weighted average distance for the g-th point or a homogeneous 

group of points, or a cluster of entry points to the gas transmission system. 

5. Вага g-тої точки або однорідної групи точок, або кластеру точок виходу з 

газотранспортної системи визначається за формулою 

5. The weight of the g-th point or a homogeneous group of points, or a cluster of exit 

points from the gas transmission system is determined by the formula  

 

 (36) 
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(36) 

де: 
 

- середньозважена відстань для g-тої точки або однорідної групи точок, 

або кластеру точок виходу з газотранспортної системи. 

 

(conventional units) 

 

where:  means the weighted average distance for the g-th point or a 

homogeneous group of points, or a cluster of exit points from the gas transmission system. 

6. Середньозважена відстань для g-тої точки або однорідної групи точок, або 

кластеру точок входу в газотранспортну систему визначається за формулою 

 

(37) 

де: 
 

- відстань між визначеною точкою або однорідною групою точок, або 

кластером точок входу в газотранспортну систему та визначеною точкою 

або однорідною групою точок, або кластером точок виходу з 

газотранспортної системи, км. 

 

6. The weighted average distance for the g-th point or a homogeneous group of points, 

or a cluster of entry points to the gas transmission system is determined by the formula 

 

 

(37) 

(km) 

where:   means the distance between a defined point or a homogeneous group of 

points, or a cluster of entry points to the gas transmission system and a defined point or a 

homogeneous group of points, or a cluster of exit points from the gas transmission system, 

km. 

7. Середньозважена відстань для g-тої точки або однорідної групи точок, або 

кластеру точок виходу з газотранспортної системи визначається за формулою 

 

(38) 

 

7. The weighted average distance for the g-th point or a homogeneous group of points, 

or a cluster of exit points from the gas transmission system is determined by the formula 

(km), (38) 

 

8. При розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу точки 

входу або виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) можуть бути об’єднані в однорідні 

групи точок та/або кластери точок. Перелік точок, які входять до однорідної групи точок 

та/або кластеру точок, визначається ліцензіатом та може бути врахований НКРЕКП при 

встановленні тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу 

в/з газотранспортну(ої) систему(и). 

8. When calculating tariffs for natural gas transmission services, entry or exit points 

to/from the gas transmission system may be grouped into homogeneous groups of points 

and/or clusters of points. The list of points that are included to a homogeneous group of 

points and/or cluster of points is determined by the licensee and may be taken into account 

by the NEURC when setting tariffs for natural gas transmission services for entry and exit 

points to/from the gas transmission system. 

9. Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок 

виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавному з’єднанні встановлюються в 

доларах США або в іншій іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату 

їх установлення НКРЕКП. 

9. Tariffs for natural gas transmission services for entry points and exit points to/from 

the gas transmission system on the cross-border interconnection shall be set in the US 

dollars or in another foreign currency at the exchange rate of the National Bank of Ukraine 

on the date of their establishment by the NEURC. 
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10. При замовленні послуг транспортування природного газу (крім надання доступу 

до потужності з обмеженнями) до тарифів на послуги транспортування природного газу для 

точок входу та виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) застосовуються коефіцієнти, які 

враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу наперед, протягом 

доби) та можуть ураховувати сезон замовлення потужності. 

Якщо сезон замовлення потужності не враховується, коефіцієнти, які враховують 

період замовлення потужності квартал та місяць, можуть приймати будь-яке значення від 1 

до 1,5, а коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності на добу наперед, 

протягом доби, - від 1 до 1,9. 
Якщо сезон замовлення потужності враховується, то середні арифметичні значення 

за рік коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу 

наперед або протягом доби) та сезон замовлення потужності, мають бути в діапазоні, 

визначеному в абзаці другому цього пункту. 
Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на 

добу наперед, протягом доби) та сезон замовлення потужності, розраховуються як добуток 

коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу 

наперед або протягом доби), та коефіцієнтів, які враховують сезон замовлення потужності. 
Для різних точок або груп точок входу та виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) 

коефіцієнти, які враховують період та сезон замовлення потужності, можуть набувати 

різних значень. 
Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення 

потужності, не застосовуються у випадку замовлення потужності з обмеженнями. 
При замовленні потужності на річний період коефіцієнти дорівнюють 1. 

10. When booking of natural gas transmission services (except for providing access to 

capacity with restrictions) to the tariffs for natural gas transmission services for entry and 

exit points to/from the gas transmission system(s), coefficients are applied that take into 

account the capacity booking period (quarter, month, day ahead, within-day) and may take 

into account the capacity booking season. 

If the capacity booking season is not taken into account, the coefficients that take into 

account the capacity booking period, quarter and month, may take any value from 1 to 1.5, 

and the coefficients that take into account the capacity booking period for the day ahead, 

within-day - from 1 to 1.9. 

If the capacity booking season is taken into account, the arithmetic mean values for the 

year of the coefficients, which take into account the capacity booking period (quarter, 

month, day ahead or within-day) and the capacity booking season, shall be within the range 

specified in the second paragraph of this clause. 

Coefficients that take into account the capacity booking period (quarter, month, day 

ahead, within-day) and capacity booking season are calculated as the product of 

coefficients that take into account the capacity booking period (quarter, month, day ahead 

or within-day), and coefficients which take into account the capacity booking season. 

For different points or groups of entry and exit points to/from the gas transmission 

system, the coefficients that take into account the period and season of capacity booking 

may take different values. 

Coefficients that take into account the capacity booking period and the capacity 

booking season do not apply in case of booking capacity with restrictions.  

When booking capacity for the annual period, the coefficients are equal to 1. 

11. Оператор газотранспортної системи надає НКРЕКП обґрунтований розрахунок 

коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу 

наперед або протягом доби), та може надавати розрахунок коефіцієнтів, які враховують 

сезон замовлення потужності. 

11. The gas transmission system operator shall provide the NEURC with a reasonable 

calculation of the coefficients that take into account the period of capacity booking 

(quarter, month, day ahead or within-day), and can provide the calculation of coefficients 

that take into account the capacity booking season. 

12. НКРЕКП затверджує коефіцієнти, які враховують період замовлення 

потужності та можуть ураховувати сезон замовлення потужності, або корегує їх з метою 

дотримання Оператором прогнозованого необхідного доходу на регуляторний період. У 

випадку якщо НКРЕКП не затверджено коефіцієнти, визначені у пункті 10 цього розділу, їх 

величина дорівнює 1. У випадку незатвердження коефіцієнта, який ураховує період 

замовлення потужності протягом доби, такий коефіцієнт приймається на рівні в 1,1 раза 

більшим за затверджений коефіцієнт, який ураховує період замовлення потужності на добу 

наперед. 

12. The NEURC approves the coefficients that take into account the period of capacity 

booking and may take into account the capacity booking season, or adjusts them in order 

for the gas transmission system operator to comply with the forecasted allowed revenue 

for the regulatory period. If the NEURC does not approve the coefficients defined in clause 

10 of this section, their value is equal to 1. In case of non-approval of the coefficient, which 

takes into account the within-day capacity booking period, such coefficient is taken at 1.1 

times higher than the approved coefficient, which takes into account day ahead capacity 

booking period. 

13. У разі замовлення потужності на термін більше одного регуляторного періоду 

тариф для такого замовлення на наступний регуляторний період переглядається на 

загальних підставах відповідно до цієї Методики. 

13. In case of capacity booking for a period of more than one regulatory period, the 

tariff for such booking for the next regulatory period shall be revised on a general basis in 

accordance with this Methodology. 

14. У випадку застосування понижуючого коефіцієнта для точок входу та виходу 

в/з газосховищ прогнозований необхідний дохід, попередньо визначений для таких точок, 

повинен бути перерозподілений на всі точки входу та виходу в/з газотранспортну(ої) 

систему(и) пропорційно до попередньо розподіленого на них необхідного доходу. 

14. In case of application of a reduction (discount) coefficient for entry and exit points 

to/from gas storage facilities, the forecasted allowed revenue, previously determined for 

such points, shall be reallocated to all entry and exit points to/from the gas transmission 

system in proportion to the previously allocated on them allowed revenue. 



15. Встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок 

входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавному з’єднанні нижче 

рівня, що відображає економічні витрати ліцензіата, можливе лише з метою приведення цих 

тарифів до конкурентного рівня з урахуванням рівня тарифів альтернативних маршрутів 

транспортування газу, рівня альтернативних витрат та економічної доцільності замовників 

послуг транспортування газу, інших чинників. У такому випадку витрати, ураховані при 

розрахунку тарифу на послуги транспортування природного газу, не можуть бути нижчі 

рівня, який покриває граничні витрати ліцензіата на надання послуг транспортування 

природного газу. 

15. Tariffs setting for natural gas transmission services for entry and exit points to/from 

the gas transmission system on the cross-border interconnection below the level, reflecting 

the economic expenses of the licensee, is possible only in order to bring these tariffs to a 

competitive level taking into account the level of tariffs of alternative gas transmission 

routes, the level of opportunity costs and economic feasibility of network users, other 

factors. In this case, the expenses taken into account when calculating the tariff for natural 

gas transmission services may not be lower than the level that covers the licensee's 

marginal expenses for the provision of natural gas transmission services. 

 

VІI. Визначення та затвердження коефіцієнтів для потужності з обмеженнями 

до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу в/з 

газотранспортну(ої) систему(и) 

VII. Determination and approval of coefficients for capacity with 

restrictions on tariffs for natural gas transmission services for entry and exit points 

to/from the gas transmission system 

1. З метою визначення коефіцієнтів для потужності з обмеженнями Оператор подає 

до НКРЕКП розрахунки таких коефіцієнтів. Розрахунки подаються виключно по тих точках 

міждержавного з’єднання, щодо яких із оператором суміжної газотранспортної системи 

підписано угоди про взаємодію, проводиться процес перевірки відповідності 

номінацій/реномінацій відповідно до угод про взаємодію та існує оперативний балансовий 

рахунок, а також можливий двосторонній потік газу (фізичний та/або віртуальний). 

Умови та обмеження використання потужності в таких точках входу і виходу 

визначаються Кодексом газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 

30 вересня 2015 року № 2493 (далі - Кодекс газотранспортної системи). 

1. In order to determine the coefficients for capacity with restrictions, the gas 

transmission system operator submits to the NEURC the calculations of such coefficients. 

Calculations are submitted exclusively for those interconnection points for which 

interconnection agreements have been signed with the adjacent gas transmission system 

operator, the process of checking the compliance of nominations/renominations in 

accordance with interconnection agreements is conducted and there is an operational 

balancing account and also bilateral gas flow is possible (physical and/or virtual). 

Terms and restrictions on the use of capacity at such entry and exit points are 

determined by the Code of the gas transmission system, approved by the resolution of the 

NEURC of 30 September 2015 № 2493 (hereinafter - the Gas Transmission System Code) 

2. Знижувальні коефіцієнти розраховуються за формулами 

 

(умовні одиниці), (39) 

 

(умовні одиниці), (40) 

 

де:  - знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями для точок входу, на 

яких пропонується потужність з обмеженнями, в умовних одиницях; 

 - знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями для g-ї точки виходу, на 

якій пропонується потужність з обмеженнями, в умовних одиницях; 

N - кількість маршрутів між точками входу та точками виходу, на яких пропонується 

потужність з обмеженнями; 

2. Reduction coefficients are calculated by formulas 

 

(Conventional units), (39) 

 

(Conventional units), (40) 

 

where:  means reduction coefficient for capacity with restrictions for entry points 

where capacity with restrictions is offered, in conventional units; 

 means reduction coefficient for capacity with restrictions for the g-th exit point, 

where capacity with restrictions is offered, in conventional units; 

N means the number of routes between entry points and exit points, on which capacity 

with restrictions is offered; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK42252.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK42252.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK42252.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK42252.html


Kg - кількість маршрутів до g-ї точки виходу, на якій пропонується потужність з 

обмеженнями, від точок входу, на яких пропонується потужність з обмеженнями; 

Ci- вартість транспортування природного газу для і-того маршруту між точками входу та 

точками виходу, на яких пропонується потужність з обмеженнями, що розраховується за 

формулою 

  (грн за 1000 м3), (41) 
 

де: Distancei - протяжність найкоротшого і-того маршруту між точками входу та 

точками виходу, на яких пропонується потужність з обмеженнями, км; 

Tn - питомий тариф на транспортування природного газу, що розраховується за формулою 

 

 (грн за 1000 м3 на км), (42) 

де СВg - середньозважена відстань для g-ї точки або однорідної групи точок, або 

кластеру точок, км; 

Ng - прогнозований обсяг потужності у g-й точці або однорідній групі точок, або 

кластері точок 1000 м3 на добу. 

Вартість транспортування між транскордонними точками входу та точками виходу, 

які можуть використовуватися для реалізації права користування потужністю з 

обмеженнями, не повинна перевищувати вартість транспортування між такими точками 

альтернативними маршрутами в обхід газотранспортної системи України, яка 

розраховується на основі тарифів відповідних операторів газотранспортних систем, чинних 

на момент подачі Оператором розрахунків коефіцієнтів для потужності з обмеженнями до 

НКРЕКП, крім випадку наявності у суміжних операторів газотранспортних систем 

спільного прямого з'єднання. 

Kg means the number of routes to the g-th exit point, on which capacity with restrictions 

is offered, from the entry points, on which capacity with restrictions is offered; 

Ci means the value of natural gas transmission for the i-th route between the entry 

points and exit points, on which capacity with restrictions is offered, that is calculated by 

the formula 

 

(UAH for 1000 m3), (41) 

 

Where: Distancei means the length of the shortest i-th route between entry points and 

exit points, on which capacity with restrictions is offered, km; 

Tn means the unit tariff for natural gas transmission, calculated in accordance with 

the formula 

 

 (UAH per 1000m3 for km), (42) 

 

where CBg means the weighted average distance for the g-th point or a homogeneous 

group of points, or a cluster of points, km; 

Ng means the forecasted amount of capacity in the g-th point or a homogeneous 

group of points, or a cluster of points 1000 m3 per day. 

The cost of transmission between cross-border entry points and exit points that may 

be used to exercise the right to use capacity with restrictions shall not exceed the cost of 

transmission between such points by alternative routes bypassing the gas transmission 

system of Ukraine, which is calculated on the basis of tariffs of relevant gas transmission 

systems operators that is effective on the moment of submission by the gas transmission 

system operator of calculations of coefficients for capacity with restrictions to the NEURC, 

except in case of presence in adjacent gas transmission systems operators of the joint direct 

connection. 

3. НКРЕКП затверджує коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором 

прогнозованого необхідного доходу на регуляторний період. У випадку якщо НКРЕКП не 

затверджено коефіцієнти, визначені у цьому розділі, їх величина дорівнює 1. 

3. The NEURC approves the coefficients or adjusts them in order for the gas 

transmission system operator to comply with the forecasted allowed revenue on the 

regulatory period. If the NEURC does not approve the coefficients defined in this section, 

their value is equal to 1. 

VIII. Визначення ціни аукціону VIII. Determination of auction price 

1. У разі проведення процедури розподілу потужності в рамках аукціону відповідно 

до вимог розділу XIX Кодексу газотранспортної системи ціна аукціону визначається за 

формулою 

 

 (у. о. за 1000 м3 на добу), (43) 

1. In the case of the capacity allocation procedure is conducted within the auction in 

accordance with the requirements of Section XIX of the Gas Transmission System Code, 

the auction price shall be determined by the formula 

 

 (Conventional units for 1000 m3 per day), (43) 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html


де - стартова ціна аукціону, що дорівнює тарифу на послуги транспортування 

природного газу, встановленому НКРЕКП по точці входу або виходу на міждержавних 

з'єднаннях; 

Кр,і - коефіцієнт, що враховує період та може враховувати сезон замовлення 

потужності, в умовних одиницях; 

АН - аукціонна надбавка у разі наявності. 

where  means the reserve price of the auction, which is equal to the tariff for natural gas 

transmission services set by the NEURC for the entry or exit point at cross-border 

interconnections; 

Kp, i means coefficient that takes into account the period and may take into account 

the season of capacity booking, in conventional units; 

AH means auction premium, if any. 

2. Ціна аукціону визначається у валюті, у якій Регулятором встановлено тариф на 

послуги транспортування природного газу у відповідній точці входу або виходу в/з 

газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях. 

2. The auction price is determined in the currency in which the Regulator has set the 

tariff for natural gas transmission services at the relevant entry or exit point to/from the gas 

transmission system on the cross-border interconnections. 

ІХ. Окремі положення про розрахунок тарифів IX. Particular provisions on tariff calculation 

1. Розмір податку на додану вартість, встановлений Податковим кодексом України,  

при розрахунку тарифів не враховується, а додається до нього. 

1. The amount of value-added tax, set by the Tax Code of Ukraine, is not taken into 

account when tariff calculation but added thereto. 

2. Тарифи для точок входу та точок виходу з ПСГ можуть встановлюватися з 

коефіцієнтом від 0 до 0,5, який застосовується до тарифів, визначених відповідно до розділу 

VI цієї Методики. 

2. Tariffs for entry and exit points from underground storage facilities may be set 

with a coefficient from 0 to 0,5, which is applied to the tariffs, established in accordance 

with section VI of this Methodology. 

3. Тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу 

і точок виходу, передбачені пунктом 5 частини сьомою статті 4 Закону України «Про ринок 

природного газу», встановлюються відповідно до положень цієї Методики у разі, якщо 

оператор газотранспортної системи вчасно не надав розрахунки відповідних тарифів для їх 

встановлення. 

3. Temporary tariffs for the natural gas transmission services for entry and exit points, 

provided in clause 5 of part 7 of the Article 4 of the Law of Ukraine “On the Natural Gas 

Market”, is set in accordance with this Methodology if the gas transmission system 

operator has not provided tariff calculation in time for their adoption. 

X. Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги транспортування 

природного газу для точок входу і точок виходу 

X. Procedure for the setting and revision of tariffs for natural gas transmission 

services for the entry points and exit points 

1. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї 

1. Для перегляду  тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за встановленою 

формою (додаток 4) і такі документи у друкованій  та електронній формах в 1 примірнику: 

 

1) загальну характеристику заявника  та динаміку розвитку основних техніко-

виробничих показників за останні 5 років (додаток 5); 

2) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для провадження 

ліцензованої діяльності з транспортування природного газу на кожен рік регуляторного 

періоду (додаток 6), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат з 

транспортування природного газу на кожний рік регуляторного періоду (додаток 7), 

розрахунок фонду оплати праці ліцензіата з транспортування природного газу на кожний рік 

регуляторного періоду (додаток 8), розрахунок операційних неконтрольованих витрат з 

транспортування природного газу на кожний рік регуляторного періоду (додаток 9), 

розрахунок витрат, пов’язаних із  виробничо-технологічними витратами, нормованими 

втратами природного газу, ліцензіата з транспортування природного газу на кожний рік 

регуляторного періоду (додаток 10), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що 

використовуються при провадженні діяльності з транспортування природного газу (додаток 

11) та прогнозованої амортизації (додатки 12 - 15); 

1. Requirements of execution of application and documents attached thereto 

1. In order to revise the tariffs, the licensee shall file an application to the NEURC 

as per the established form (Annex 4) and the following documents in hard and electronic 

format, in one copy each: 

1) Applicant’s general characteristics and dynamics of development of main 

technical and production indicators for the last 5 years (Annex 5); 

2) Calculation of the licensee’s forecasted allowed revenue for conducting the 

licensed activity for natural gas transmission for every year of the regulatory period (Annex 

6), including calculation of controllable operating expenses for natural gas transmission 

for each year of the regulatory period (Annex 7), calculation of payroll fund of licensee for 

natural gas transmission activity for each year of the regulatory period (Annex 8), 

calculation of uncontrollable operating expenses for natural gas transmission activity for 

each year of the regulatory period (Annex 9), calculation of expenses related to production 

and technological costs and normative losses of natural gas of licensee for natural gas 

transmission for each year of the regulatory period (Annex 10), calculation of return on 

regulatory asset base used for conducting natural gas transmission activity (Annex 11) and 

forecasted depreciation (Annexes 12 - 15); 

 



3) джерела фінансування інвестиційної програми на кожен рік регуляторного 

періоду відповідно до Інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої НКРЕКП (додаток 

16);  

4) розрахунок обсягів замовленої потужності транспортування природного газу 

відповідно до договорів в розрізі категорій споживачів (додаток 17); 

5) розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з 

транспортування природного газу (додаток 18); 

6) розрахунок тарифів для точок або однорідної групи точок, або кластеру точок 

входу та виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) (додаток 19); 

7) інформація щодо динаміки фактичних та граничних обсягів виробничо-

технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за 5 останніх років (додаток 20). 

Крім того, на запит НКРЕКП ліцензіат має надавати форми статистичної звітності 

НКРЕКП (НКРЕ), форми фінансової звітності, податкову декларацію про оподаткування 

податком на прибуток підприємства (з додатками), звіт з праці (форма 1-ПВ) за видами 

діяльності та категоріями працюючих, копію договору на постачання природного газу для 

виробничо-технологічних потреб, укладеного між ліцензіатом та  власником газу. 

3) Investment program funding sources per year of regulatory period in accordance 

with the licensee’s Investment Program approved by the NEURC (Annex 16); 

 

4) Calculation of volumes of booked capacity of natural gas transmission in 

accordance with the contracts by types of consumers (Annex 17); 

5) Calculation of the forecasted allowed revenue from natural gas transmission 

activities (Annex 18); 

6) Calculation of tariffs for points or a homogeneous group of points, or a cluster of 

entry and exit points to/from the gas transmission system (Annex 19); 

7) Information regarding dynamics of actual and marginal values of production and 

technological costs and normative losses of natural gas for the last 5 years (Annex 20); 

In addition, the licensee shall on request of the NEURC provide any forms of the 

NEURC statistical reporting, financial statements forms, corporate income tax declaration 

(Annexes included), labour report (Form 1-ПВ) by type of activity and categories of 

employees, copy of contract for natural gas supply for production and technological needs 

concluded between the licensee and the owner of gas. 

2. Для встановлення тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат 

подає до НКРЕКП заяву, документи, визначені у пункті 1 цього розділу, та додатково копії 

таких документів в 1 примірнику: 

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки 

активів; 

2)  рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зробленої рецензентами, які 

працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної 

діяльності; 

3) порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської 

діяльності і наказу про його затвердження та/або наказу про облікову політику 

та у друкованій  та електронній формах в 1 примірнику: 

1) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до 

стимулюючого регулювання, з урахуванням пунктів 2 та 3 розділу IV цієї Методики; 

2) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних 

неконтрольованих витрат; 

3) динаміку обсягів замовлених потужностей та розрахунок прогнозованого обсягу 

замовлених потужностей за видами замовлених потужностей на кожен рік регуляторного 

періоду; 

4) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення 

моніторингу якості послуг. 

2. In order to set the tariff when transition to incentive-based regulation, the licensee 

shall file to the NEURC the application, documents defined in clause 1 of this Section,  and 

additionally copies of the following documents, one copy each: 

1) Independent asset evaluation report carried out under the Asset Evaluation 

Methodology; 

2) Review of the independent asset evaluation report by reviewers employed in a 

government authority exercising state regulation of evaluation activities; 

 

3) Procedure of asset, expenses and revenue allocation between the business activity 

types and an order on approval thereof and/or order on the accounting policy  

and the following in hard and electronic format, one copy each: 

1) Calculation of regulatory asset base formed on the date of transition to incentive 

based regulation, taking into account clauses 2 and 3 of section IV of this Methodology; 

2) Calculation of base levels of controllable operating expenses and uncontrollable 

operating expenses; 

3) Dynamics of volumes of capacities booked and calculation of forecasted volume 

of capacities booked by types of capacities booked for each year of the regulatory period; 

 

4) Action plan to improve reliability of data to monitor quality of services. 

3. Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи, визначені 

у пункті 1 цього розділу, у друкованій  та електронній формах в 1 примірнику з уточненням 

прогнозованих даних на рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи. 

3. In order to update the tariff, licensee shall file to the NEURC the application and 

the documents as defined by clause 1 of this Section, in both hard and electronic formats, 

one copy each, with an update of forecasted data for year of regulatory period for which 

the tariffs are set. 



4. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за встановленою 

формою (додаток 4) та такі документи у друкованій  та електронній формах в 1 примірнику: 

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з 

транспортування природного газу за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної 

амортизації відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цієї Методики; 

2) розрахунок корегування необхідного доходу з транспортування природного газу 

у зв'язку зі зміною обсягів замовлених потужностей за видами замовлених потужностей, 

передбачений при розрахунку відповідного тарифу (додатки 20 та 21). 

4. In order to adjust the tariffs, licensee shall file to the NEURC an application as 

per the set form (Annex 4) and the following documents in hard and electronic formats, 

one copy each: 

1) Calculation of updated allowed revenue for conducting activity for natural gas 

transmission for the previous year, including the calculation of actual depreciation in 

accordance with the clause 2 of section ІІІ of this Methodology; 

2) calculation of the adjustment of the allowed revenue for the natural gas 

transmission in connection with the change in the volume of booked capacity by type of 

booked capacity, provided for in the calculation of the relevant tariff (Annexes 20 and 21). 

5. До подання документів до НКРЕКП ліцензіат має провести відкриті обговорення 

питання щодо встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок 

входу та виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) або змін до них відповідно до Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866. 

До подання документів ліцензіат оприлюднює на своєму веб-сайті обґрунтування 

щодо необхідності встановлення тарифів на послуги транспортування для точок входу та 

виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) або змін до них, яке повинно містити інформацію 

щодо: 

1) параметрів, що використовуються в розрахунках тарифу, які пов'язані з 

технічними характеристиками газотранспортної системи: 

технічна потужність у точках входу та виходу та відповідні прогнози; 

прогнозована замовлена потужність у точках входу та виходу та відповідні припущення; 

додаткова технічна інформація про газотранспортну систему, зокрема потужність 

компресорних станцій; 

2) плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, оформленого з 

дотриманням вимог Кодексу газотранспортної системи. 

5. Prior to the submission of documents to the NEURC, the licensee shall hold open 

discussions on the tariffs setting for natural gas transmission services for entry and exit 

points to/from the gas transmission system or changes to them in accordance with the 

Procedure for open discussion of draft decisions of the NEURC, approved by the resolution 

of the NEURC of 30 June 2017 No 866. 

 

Prior to the submission of documents, the licensee shall publish on its website the 

justification for the need to set tariffs for transmission services for entry and exit points 

to/from the gas transmission system or changes to them, which shall contain information 

on: 

1) parameters used in tariff calculations, which are related to the technical 

characteristics of the gas transmission system: 

technical capacity at entry and exit points and relevant forecasts; 

forecasted booked capacity at entry and exit points and corresponding assumptions; 

additional technical information on the gas transmission system, in particular the 

capacity of compressor stations; 

2) a plan for the development of the gas transmission system for the next 10 years, 

drawn up in compliance with the requirements of the Gas Transmission System Code. 

6. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обгрунтування наданих 

матеріалів та/або будь-яку іншу інформацію та документи, необхідні для розгляду заяви та 

доданих до неї документів. 

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 7 календарних днів від дати 

отримання письмового запиту від НКРЕКП. 

6. The NEURC may request from the licensee written justifications of the provided 

materials and/or any other information and documents necessary for consideration of the 

application and the documents attached to it. 

The licensee shall provide all necessary materials within 7 calendar days from the 

date of receipt of a written request from the NEURC. 

7. Ліцензіат зобов’язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованим та 

іншими видами господарської діяльності. 

7. The licensee shall be obliged to reasonably allocate the expenses between the 

licensed and other business activities. 

8.  Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї 

Методики у друкованій формі, мають бути підписані керівником, а копії  документів – 

завірені в установленому законодавством порядку. 

8. All the documents provided by the licensee to the NEURC in compliance with 

this Methodology in printed are to be signed by the chief executive officer, and the copies 

are to be authenticated in accordance with the procedure prescribed by law. 

9 Усі числові значення в розрахунках мають бути наведені з округленням до двох 

знаків після коми. 

9. All numerical values in calculations shall be rounded to two decimal places. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK38676.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK43838.html


10. Відповідальним за достовірність даних,  наданих у документах є ліцензіат. 

 

10. The responsibility for reliability of data given in the documents lies with the 

licensee. 

2. Порядок та строки розгляду заяви 2. Procedure and deadlines for application consideration 

1. Заява на перегляд тарифу та додані до неї відповідно до пунктів 1 та 2 глави 1 

цього розділу документи подаються до НКРЕКП до 01 жовтня року, що передує року, на 

який буде встановлюватися тариф. 

1. The application for tariffs revision and documents attached thereto in accordance 

with clauses 1 and 2 of Chapter I of this Section shall be submitted to the NEURC before 

1 October of the year preceding the year for which the tariff will be set. 

2. Заява на уточнення тарифу та додані до неї відповідно до пункту 3 глави 1 цього 

розділу документи подаються до НКРЕКП до 01 листопада року, що передує року, на який 

буде встановлюватися тариф. 

2. The application for tariff update and documents attached thereto in accordance 

with clause 3 of Chapter I of this Section shall be submitted to the NEURC before 1 

November  in the year preceding the year when tariff will be set. 

3. Заява на коригування тарифу та додані до неї відповідно до пункту 4 глави 1 цього 

розділу документи подаються до НКРЕКП до 01 травня року, в якому буде здійснюватися 

коригування тарифу. 

3. The application for tariffs adjustment and documents attached thereto in 

accordance with clause 4 of Chapter I of this Section shall be submitted to the NEURC 

before 1 May in the year when tariff adjustment will be adjusted. 

4. Якщо сума коригування необхідного доходу менша, ніж 5 %, вона за рішенням 

НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні  тарифу. 

4. If the adjustment amount of allowed revenue is less than 5%, it may be taken into 

account upon NEURC’s decision when the next tariff setting. 

5. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має 

усунути їх протягом 7 календарних днів після отримання письмового повідомлення 

НКРЕКП. 

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не 

відповідають вимогам пунктів 1 – 9 глави 1 цього розділу або якщо ліцензіат не виправляє 

помилки у встановлений строк, НКРЕКП може письмово повідомити про відмову у розгляді 

заяви ліцензіата. 

5. In case if the application or documents attached thereto contain mistakes, the 

licensee shall be eradicate them within 7 calendar days from the moment when written 

notification from the NEURC was received. 

In case if after mistakes correction the application and documents attached thereto 

do not comply with the requirements of clauses 1- 9 of chapter 1 of this section or if the 

licensee does not correct mistakes in timely manner, the NEURC may notify in written on 

refusal to consider licensee’s application. 

6. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 1 – 3 цієї 

глави строки, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для 

встановлення тарифу (крім встановлення тарифу при переході на стимулююче 

регулювання). 

6. In case if the application and documents attached thereto were not submitted in 

due dates specified by clauses 1-3 of this chapter, the NEURC may independently make 

calculations necessary for tariff setting (except for tariff setting when transition to 

incentive-based regulation). 

7. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених 

відповідно до вимог, визначених пунктами 1 – 9 глави 1 цього розділу, та  надання 

ліцензіатом  усіх додаткових  матеріалів  НКРЕКП визначає дату розгляду питання, про що 

письмово повідомляє ліцензіату. 

7. After consideration of the licensee’s application and documents attached thereto 

drawn up in compliance with the requirements set out in clauses 1- 9 of chapter 1 of this 

section and after the licensee has submitted all additional materials, the NEURC shall 

define the date for the issue consideration and notify the licensee in written form. 

8. НКРЕКП приймає рішення щодо встановлення тарифів (перегляд та уточнення) 

до 31 грудня року, що передує року, на який встановлюються тарифи. 

8. The NEURC shall take decision concerning tariff setting (revision and update) 

before 31 December in the year preceding the year for which tariff is set. 

9. Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке 

проводиться  у формі відкритих слухань (далі – засідання). 

9. Issues regarding tariff setting are considered during the NEURC meeting that is 

held in a public hearing format (hereinafter – meeting) 

10. Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для 

ліцензіата, відповідно до законодавства. 

10. During the meeting the information that is confidential to the licensee under 

current legislation shall not be disclosed. 

11. Копія рішення про встановлення тарифів надсилається ліцензіату 

рекомендованим листом протягом 3 робочих днів після відповідного оформлення рішення. 

11. The copy of the decision for tariff setting shall be sent to the licensee by 

registered mail within three business days from the date of relevant decision preparation. 

3. Підстави для встановлення тарифів за ініціативою НКРЕКП 3. Regulatory basis for tariffs setting upon the NEURC initiative 

1. НКРЕКП може встановлювати тарифи у випадку, передбаченому пунктом 7 глави 

2 цього розділу. При цьому необхідний дохід ліцензіата за рішенням НКРЕКП може бути 

зменшений на суму до 2 % від розрахованого відповідно до цієї Методики. 

1. The NEURC may set tariffs in cases stipulated by clause 7 of chapter 2 of this 

section. Upon the NEURC’s decision, the allowed revenue of the licensee may be reduced 

by 2% from the revenue estimated under this Methodology. 



2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі за зверненням ліцензіата, може 

коригувати тариф у таких випадках: 

1) прийняття НКРЕКП рішень щодо порушення Ліцензійних умов у частині 

виявлення фактів недотримання вимог при формуванні реєстру активів для проведення 

незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної 

програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного 

доходу для здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності;  

2) при збільшенні/зменшенні замовленої потужності транспортування природного 

газу більше ніж на 5 %; 

3) отримання ліцензіатом доходу від надання права користування потужністю з 

обмеженнями; 

4) отримання ліцензіатом доходу за результатами проведення процедури розподілу 

потужності в рамках аукціону; 

5) у випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу». 

2. The NEURC on its own initiative including licensee’s reference may adjust tariffs 

in the following events: 

1) The NEURC’s decision taking concerning License Terms violation with regard 

to non-compliance with the requirements during assets registry formation to carry out 

independent assessment and identify regulatory asset base, failure to perform investment 

program, submission of invalid data by the licensee, mistakes when estimating allowed 

revenue for performing relevant licensed activity; 

2) during increase/decrease of booked natural gas transmission capacity by more 

than 5%; 

3) receipt by the licensee of revenue from granting the right to use capacity with 

restrictions; 

4) receipt of revenue by the licensee as a result of the capacity allocation procedure 

within the auction; 

5) in cases provided by the Law of Ukraine “On the Natural Gas Market”. 

XI. Порядок встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу у 

разі зміни ліцензіата 

XI. The procedure for setting tariffs for natural gas transmission services in case of 

change of the licensee 

1. Перший рік після зміни ліцензіата вважається першим роком наступного 

регуляторного періоду. Встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу 

відбувається відповідно до цієї Методики із використанням показників попередніх 

регуляторних періодів до того часу, як стане можливим використання інформації про нового 

ліцензіата. 

1. The first year after the change of the licensee is considered to be the first year of 

the next regulatory period. Tariffs for natural gas transmission services are set in 

accordance with this Methodology using indicators from previous regulatory periods until 

it becomes possible to use information on the new licensee. 

2. Суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження 

господарської діяльності з транспортування природного газу газотранспортною системою 

(далі - здобувач ліцензії), забезпечує подання до НКРЕКП документів для встановлення 

тарифів на послуги транспортування природного газу не пізніше ніж за два місяці до 

очікуваного дня отримання ліцензії. Для встановлення тарифів здобувач ліцензії подає до 

НКРЕКП заяву та документи, що додаються до неї, відповідно до пункту 1 глави 1 розділу 

X цієї Методики. Крім того, здобувач ліцензії подає до НКРЕКП розрахунок регуляторної 

бази активів, що використовуються при провадженні діяльності з транспортування 

природного газу, а також порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами 

господарської діяльності і наказ про його затвердження та/або наказ про облікову політику 

у друкованій та електронній формах. 

2. An economic entity that intends to obtain a license to conduct economic activities 

for the natural gas transmission through the gas transmission system (hereinafter - the 

license applicant), ensures the submission to the NEURC documents for setting tariffs for 

natural gas transmission services no later than two months before the expected the day of 

obtaining the license. To set the tariffs, the license applicant submits to the NEURC an 

application and the documents attached to it, in accordance with clause 1 of Chapter 1 of 

Section X of this Methodology. In addition, the license applicant submits to the NEURC 

the calculation of the regulatory asset base used in economic activities for the natural gas 

transmission, as well as the procedure for assets, expenses and revenues allocation between 

economic activities and the order on its approval and/or order on accounting policy in print 

and electronic forms. 

3. НКРЕКП розглядає документи для перегляду тарифів відповідно до Процедури 

встановлення та перегляду тарифів на послуги транспортування природного газу для точок 

входу та точок виходу, визначеної розділом Х цієї Методики. 

3. The NEURC shall consider the documents for revision of tariffs in accordance 

with the Procedure for setting and revising tariffs for natural gas transmission services for 

entry and exit points, defined in Section X of this Methodology. 

4. У разі очікування суттєвих відмінностей у діяльності нового ліцензіата у 

порівнянні із діяльністю попереднього ліцензіата здобувач ліцензії має право на одноразове 

внесення змін до базових рівнів операційних контрольованих витрат, включаючи фонд 

оплати праці, за умови подання до НКРЕКП обґрунтування необхідності внесення таких 

змін. 

4. In case of expectation of significant differences in the activity of the new licensee 

in comparison with the activity of the previous licensee, the license applicant shall have 

the right to make one-time changes to the base levels of controllable operating expenses, 

including the payroll fund, subject to submission of justification to the NEURC for the 

need of such changes. 

5. При визначенні регуляторної бази активів для цілей застосування стимулюючого 

регулювання до складу РБА можуть бути включені активи, щодо яких ліцензіат має право 

5. When determining the regulatory asset base for the purposes of application of 

incentive-based regulation, the RAB may include assets concerning which the licensee has 



власності або право користування за договорами управління, концесії чи оренди, або в інших 

формах, передбачених законодавством України, що безпосередньо використовуються для 

здійснення ліцензованої діяльності з транспортування природного газу. 

При переході у власність або користування за договорами управління, концесії 

чи оренди, або в інших формах, передбачених законодавством України, активи, що 

використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування 

природного газу, які раніше враховувались у складі регуляторної бази активів попереднього 

ліцензіата, первісна і залишкова вартість цих об'єктів встановлюється рівною первісній і 

залишковій вартості цих активів для цілей застосування стимулюючого регулювання 

попереднього ліцензіата, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 

Будь-які платежі за право управління, концесійні, орендні платежі або платежі 

в інших формах, передбачених законодавством України, за право користування активами, 

які включено до РБА, не враховуються у складі операційних контрольованих витрат або 

операційних неконтрольованих витрат ліцензіата, якщо вони стосуються об'єктів, які 

включено до РБА, та/або на які нараховується і включається до необхідного доходу 

амортизація РБА та прибуток на РБА відповідно до розділу II цієї Методики. 

the right of ownership or use under management, concession or lease agreements, or in 

other forms provided by legislation of Ukraine that directly used for carrying out licensed 

activities for natural gas transmission. 

When transfer to ownership or use under management, concession or lease 

agreements, or in other forms provided by the legislation of Ukraine, assets used for 

conducting natural gas transmission activities, which were previously included in the 

regulatory asset base of the previous licensee, initial and depreciated value of these 

facilities is set equal to the initial and depreciated value of these assets for the purposes of 

applying the incentive-based regulation of the previous licensee, unless otherwise provided 

by current legislation of Ukraine. 

Any payments for the right to manage, concession, lease payments or payments in 

other forms provided by the legislation of Ukraine, for the right to use the assets included 

in the RAB are not included in the controllable operating expenses or uncontrollable 

operating expenses of the licensee, if they relate to facilities that are included in the RAB, 

and/or on which RAB depreciation and return on RAB are accrued and included in the 

allowed revenue in accordance with Section II of this Methodology. 

6. У разі якщо розрахунок регуляторної бази активів, що використовуються при 

провадженні діяльності з транспортування природного газу новим ліцензіатом, включає 

активи, які не входили до регуляторної бази активів попереднього ліцензіата, новий 

ліцензіат подає до НКРЕКП звіт про незалежну оцінку цих активів, проведену відповідно до 

Методики оцінки активів, та рецензію цього звіту про незалежну оцінку активів, зроблену 

рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне 

регулювання оціночної діяльності. 

6. If the calculation of the regulatory asset base used in natural gas transmission 

activities by the new licensee includes assets that were not included in the regulatory asset 

base of the previous licensee, the new licensee shall submit to the NEURC a report on the 

independent valuation of these assets, conducted in accordance with the Assets Valuation 

Methodology, and a review of this report on the independent valuation of assets made by 

reviewers employed at a public authority that carries out state regulation of valuation 

activities. 

7. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування 

природного газу на основі плати за потужність при зміні ліцензіата розраховується для 

нового ліцензіата виходячи із показників попереднього регуляторного періоду незалежно 

від ліцензіата, який здійснював діяльність у відповідний період. 

7. Adjustment of the allowed revenue from conducting natural gas transmission 

activities on the basis of capacity charge in case of change of licensee is calculated for the 

new licensee based on the indicators of the previous regulatory period regardless of the 

licensee who carried out the activities in the relevant period. 

8. У разі проведення коригування необхідного доходу при визначенні тарифів на 

послуги транспортування природного газу нового ліцензіата за регуляторні періоди, що 

передували зміні ліцензіата, якщо таке коригування веде до збільшення прогнозованого 

доходу, який має отримати новий ліцензіат, попередній ліцензіат має право на 

відшкодування такого коригування необхідного доходу. 

8. In case of conducting adjustment of the allowed revenue when determining tariffs 

for natural gas transmission services of a new licensee for regulatory periods preceding the 

change of the licensee, if such adjustment leads to an increase in forecasted revenue to be 

received by the new licensee, the previous licensee is entitled to reimbursement of such 

adjustment of the allowed revenue. 

9. У разі врахування коригування необхідного доходу при визначенні тарифів на 

послуги транспортування природного газу нового ліцензіата за регуляторні періоди, що 

передували зміні ліцензіата, якщо таке коригування веде до зменшення прогнозованого 

доходу, який має отримати новий ліцензіат, новий ліцензіат має право на відшкодування 

такого коригування необхідного доходу. 

9. If the adjustment of the allowed revenue is taken into account when determining 

the tariffs for natural gas transmission services of the new licensee for the regulatory 

periods preceding the change of the licensee, if such adjustment leads to a decrease in the 

forecasted revenue to be received by the new licensee, the new licensee is entitled to 

reimbursement of such adjustment of the allowed revenue. 



10. Порядок виплати цього відшкодування визначається в рамках угоди між новим 

ліцензіатом і попереднім ліцензіатом. 

10. The procedure for payment of this compensation shall be determined within the 

framework of the agreement between the new licensee and the previous licensee. 

11. Зміна ліцензіата не вважається переходом ліцензіата на стимулююче 

регулювання. 

11. The change of the licensee shall not considered as the transition of the licensee 

to the incentive-based regulation. 

Annex 1 

to the Methodology for determination and calculation of tariffs for 

the service of natural gas transmission for entry and exit points 

based on long-term incentive-based regulation 

(paragraph 1 Section II) 

Model list of controllable operating expenses 

N Expense item 

1 Material expenses, including: 

1.1 Materials 

1.2 Combustive and lubricating materials 

1.3 Electric energy 

1.4 Expenses for repair (without salary) 

1.5 Other material expenses 

1.6 Natural gas for own needs 

2 Labour payment expenses 

3 Other operating controlled expenses, including: 

3.1 Equipment rental (with the aim of carrying out licensed activity) 

3.2 Rent of premises (with the aim of carrying out licensed activity) 

3.3 Banks’ services 

3.4 Services on inspection of metering device 

3.5 Insurance 

3.6 Expenses for communications 



3.7 Expenses for business trip 

3.8 Expenses for maintenance of automobile transportation 

3.9 Taking meters readings 

3.10 Printing, publishing services 

3.11 Installation and maintenance of software 

3.12 Information and consulting services 

3.13 Legal and notary services 

3.14 Audit services 

3.15 Clerk expenses 

3.16 Services of outside organizations 

3.17 Education 

3.18 Securing of fire protection, watchman service, paramilitary security services 

3.19 Healthcare services 

3.20 Services of registrar 

3.21 Other expenses 

3.22 expenses for natural gas transmission through the territory of the Republic of Moldova for consumers of near-border districts of Ukraine 

 

Додаток 1 

до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги 

транспортування природного газу для точок входу і точок 

виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання 

(пункт 1 розділу II) 

Примірний перелік операційних контрольованих витрат 

N з/п Статті витрат 

1 Матеріальні витрати, у тому числі: 



1.1 матеріали 

1.2 паливно-мастильні матеріали 

1.3 електроенергія 

1.4 витрати на ремонт (без заробітної плати) 

1.5 інші матеріальні витрати 

1.6 природний газ на власні потреби 

2 Витрати на оплату праці 

3 Інші контрольовані операційні витрати, у тому числі: 

3.1 оренда обладнання (з метою здійснення ліцензованої діяльності) 

3.2 оренда приміщень (з метою здійснення ліцензованої діяльності) 

3.3 послуги банків 

3.4 послуги з повірки приладів обліку 

3.5 обов'язкове страхування 

3.6 витрати на зв'язок 

3.7 витрати на службові відрядження 

3.8 витрати на утримання автомобільного транспорту 

3.9 зняття показників лічильників 

3.10 поліграфічні, друкарські послуги 

3.11 впровадження та обслуговування програмного забезпечення 

3.12 інформаційно-консультаційні послуги 

3.13 юридичні та нотаріальні послуги 

3.14 аудиторські послуги 

3.15 канцелярські витрати 

3.16 послуги сторонніх організацій 

3.17 навчання 



3.18 забезпечення пожежної, сторожової, воєнізованої охорони 

3.19 медичне обслуговування 

3.20 послуги реєстратора 

3.21 інші витрати 

3.22 витрати на транспортування природного газу територією Республіки Молдова для споживачів прикордонних районів України 


