
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

21 листопада 2006 року № 417 «Про рентабельність на газ скраплений 

ВАТ “Чернігівгаз”, торговельну надбавку на вугілля ВАТ “Чернігівоблпаливо”», 

зареєстроване в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства 

юстиції України 01 грудня 2006 року за № 37/622. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 
Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

 

Цілі прийняття акта  

Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих обласній 

державній адміністрації повноважень щодо встановлення рентабельності на газ 

скраплений та торговельної надбавки на вугілля, а саме, на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями). 

Розпорядження спрямоване на реалізацію державної політики 

ціноутворення на паливно-енергетичному ринку, сприяння безперебійному 

забезпеченню населення соціально важливими видами палива, недопущення 

дестабілізації на паливно-енергетичному ринку області. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 
З 23 жовтня 2017 року по 14 листопада 2017 року. 

 

Тип відстеження 
Періодичне. 

 

Методи одержання результатів відстеження 
Під час проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів 

відстеження. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 
При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані 

результатів діяльності ПАТ «Чернігівгаз» за IV квартал 2014 року, 2015 та 

2016 роки, 9 місяців 2017 року.. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Згідно з повноваженнями, наданими постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» (зі змінами і доповненнями), розпорядженням голови Чернігівської 



обласної державної адміністрації від 21 листопада 2006 року № 417 «Про 

рентабельність на газ скраплений ВАТ “Чернігівгаз”», торговельну надбавку на 

вугілля ВАТ “Чернігівоблпаливо”», зареєстрованим в Чернігівському обласному 

управлінні юстиції Міністерства юстиції України 01 грудня 2006 року за 

№ 37/622, затверджено норматив рентабельності на газ скраплений, що 

реалізується населенню для побутових потреб ВАТ по газопостачанню та 

газифікації «Чернігівгаз», на рівні 10% власних витрат. 

На підставі вищезазначеного розпорядження при формуванні ціни балону 

на газ скраплений для побутових потреб населення ПАТ «Чернігівгаз» застосовує 

планову рентабельність не вище 10%. 

Фактичні експлуатаційні витрати, пов’язані з реалізацією скрапленого газу, 

обліковує ТОВ «Харківрегіонгаз», як повірений згідно з договором доручення з 

ПАТ «Чернігівгаз» про реалізацію скрапленого газу для потреб споживачів за 

№ 18/180/31 від 19 березня 2013 року (що діє на поточну дату з додатковими 

угодами). 

Вартість балону скрапленого газу (21 кг скрапленого газу), з урахуванням 

доставки до споживачів, акцизного податку з роздрібної торгівлі та податку на 

додану вартість з 05 вересня 2014 року по 15 березня 2015 року становила 

178,00 гривень, з 16 березня 2015 року по 15 жовтня 2015 року - 217, 00 гривень, з 

16 жовтня 2015 року і на даний час становить 274,00 гривень. 

 

Обсяги та вартість реалізованого скрапленого газу 

для побутових потреб населення 

 

Назва показника 
IV кв. 

2014 року 
2015 рік 2016 рік 

9 місяців 

2017 року 

Обсяги реалізованого 

скрапленого газу для побутових 

потреб населення, т 

587,49 1585,54 1221,39 1059,45 

Вартість балону (21 кг 

скрапленого газу) з 

урахуванням доставки до 

споживачів, акцизного податку 

з роздрібної торгівлі та податку 

на додану вартість, на кінець 

звітного періоду, грн. 

178,00 274,00 274,00 274,00 

 

За період відстеження мала місце тенденція щодо зменшення обсягів 

реалізації скрапленого газу для побутових потреб населення. 

 

Фінансові результати діяльності ПАТ «Чернігівгаз» 
 

Назва показника 
IV кв. 

2014 року 
2015 рік 2016 рік 

9 місяців 

2017 року 

Фінансовий результат 

(прибуток (+), збиток (-)), 

тис. грн. 

-57205,0 -90258,0 104657,0 -59625,0 



Надходження до Державного та місцевих бюджетів 

 

Назва показника 
IV кв. 

2014 року 
2015 рік 2016 рік 

9 місяців 

2017 року 

Надходження до Державного 

бюджету, тис. грн. 
6798,6 16453,8 46645,8 33567,0 

Надходження до місцевого 

бюджету, тис. грн. 
7741,8 28144,8 19470,3 19832,1 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Дія даного регуляторного акта сприяє стабільності і безперебійності 

забезпечення населення області таким соціально-важливим видом палива, як 

скраплений газ. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта в частині 

затвердження торговельної надбавки на вугілля, що відпускається населенню для 

побутових потреб ВАТ «Чернігівоблпаливо», не проводилось у зв’язку з тим, що 

ВАТ «Чернігівоблпаливо» з 28 грудня 2012 року припинило свою діяльність за 

судовим рішенням Господарського суду Чернігівської області від 25 грудня 

2012 року № 5028/9/79б/39б/22б/1 «Про припинення юридичної особи у зв’язку з 

визнанням її банкрутом». 

 

В. о. першого заступника голови 

обласної державної адміністрації     Ю.А. Свириденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роговенко 66-91-59 


