
 

 

      

Звіт 

про результати періодичного  відстеження результативності 

регуляторного акта – розпорядження голови облдержадміністрації від 

21.04.2003 р. № 322 «Про ціни на скраплений газ» із змінами, 

внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 

11.11.2005 р.  № 617 «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.04.03 №322 «Про ціни на скраплений газ» 

 

1. Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта 

  Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.2003 р. № 322 

«Про ціни на скраплений газ» із змінами, внесеними розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 11.11.2005 р.  № 617 «Про внесення змін до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.03 №322 «Про ціни на 

скраплений газ». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності дії 

регуляторного акта 

   Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури        

облдержадміністрації. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 

   Розпорядження прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.12.1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» з метою: 

 обмеження необґрунтованого зростання цін на скраплений газ для 

побутових потреб населення; 

 забезпечення беззбиткової роботи підприємств, що реалізують в    

області скраплений газ для потреб населення, створення рівноправних умов 

для них; 

 забезпечення населення області скрапленим газом за доступними і 

обґрунтованими цінами та, як наслідок, уникнення соціальної напруги в 

регіоні; 

 економії бюджетних коштів, передбачених для надання населенню 

субсидій з відшкодування  витрат на придбання скрапленого газу. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

Відстеження результативності розпорядження здійснено через три 

роки, починаючи з дня закінчення заходів з попереднього періодичного 

відстеження результативності з 27 січня 2020 року по 02.03.2020 року. 
 

5. Тип відстеження 

Періодичне. 
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6. Методи одержання результатів відстеження 

Періодичне відстеження регуляторного акта здійснювалось шляхом 

опрацювання статистичних даних, інформації територіального відділення 

Антимонопольного комітету України про результати перевірок дотримання 

вимог вищевказаного розпорядження та аналізу інформації ДП «Івано-

Франківськ-Пропан» та ТзОВ «Газтрейдсервіс», які є реалізаторами 

скрапленого газу для побутових потреб населення. 

 

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, та способи 

одержання даних 

Зазначеними розпорядженнями голови облдержадміністрації 

запроваджено для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від 

форм власності державне регулювання цін на скраплений газ, що 

відпускається населенню для побутових потреб, встановивши при їх 

формуванні граничний рівень рентабельності 10 відсотків до 

експлуатаційних витрат. 

Основними показниками результативності вищевказаного 

розпорядження є дані: 

 щодо планової і фактичної рентабельності ДП «Івано-Франківськ-

Пропан» та  ТзОВ «Газтрейдсервіс», які є реалізаторами скрапленого газу для 

побутових потреб населення; 

 натуральні показники реалізації скрапленого газу за 2017-2019 роки; 

 динаміка зміни вартості балону скрапленого газу за 2017 – 2019 роки; 

 кількості звернень та зауважень від суб’єктів господарювання та 

населення щодо діючого регуляторного акту. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Основним показником результативності дії даного регуляторного акта 

є встановлення економічно обґрунтованих цін на скраплений газ, що 

відпускається населенню для побутових потреб, шляхом встановлення при їх 

формуванні граничного розміру рентабельності 10 відсотків до 

експлуатаційних витрат. 

За даними Головного управління статистики в області забезпечення 

населення природним газом у 2017 – 2018 рр.. було наступним 
           од. 

Івано-

Франківська 

область 

(періоди) 

Обладнання квартир (одноквартирних будинків) природним 

газом  

Усього У тому числі: % обладнаних 

скрапленим газом у 

загальній кількості 

газифікованих 

квартир 

природним скрапленим 

2017 р. 467910 440159 27751 5,9 

2018 р. 471807 444015 27792 5,9 

 

 



 3 

 

Таким чином, за умови зростання у 2018 р., у порівнянні із 2017 р.,  

забезпечення  кількості квартир (одноквартирних будинків) природним газом 

всього на 0,8 відс., в т. ч. забезпечення природним газом зросло – на 0,9 відс., 

скрапленим – на 0,1 відсотка. 

       З липня 2010 і на сьогодні учасником регіонального ринку 

скрапленого газу, що забезпечує його реалізацію  для комунально-побутових 

потреб населення є дочірнє підприємство «Івано-Франківськ-Пропан» 

публічного акціонерного товариства з газопостачання та газифікації «Івано-

Франківськгаз». З 2018 р. реалізацію скрапленого газу для побутових потреб 

населення здійснює ще і ТОВ «Газтрейдсервіс». 

Станом на 30.12.2019 р.  на балансі ДП «Івано-Франківськ-Пропан» 

знаходяться 2 дільниці, що реалізують скраплений газ (Коломийська ДСГ та   

Рожнятівська ДСГ), на яких відбувається наповнення балонів і доставка їх 

спеціалізованим вантажним автомобілем до зареєстрованих абонентів, 

відповідно до  черговості поступлення заявок. У ТОВ «Газтрейдсервіс» 

відсутні структурні підрозділи, що реалізують скраплений газ населенню для 

побутових потреб. 

 

Дані щодо кількості абонентів (населення), що закуповують 

                                  скраплений газ 

 

№ п/п Період Кількість абонентів 

ДП «Івано-Франківськ- 

Пропан» 

ТОВ «Газтрейдсервіс» 

1. 2017 р. 44399 - 

2. 2018 р. 43998 33344 

3. 2019 р. 33344 33344 

 

Абонентська база ДП «Івано-Франківськ-Пропан» створена більш як 

30 років тому, зміна її відбувається лише у сторону зменшення (смерть 

абонента, припинення існування домогосподарства або перехід ним на 

користування іншим  видом палива). Станом на 30.12.2019 р. на 

обслуговуванні ДП «Івано-Франківськ-Пропан» та ТОВ «Газтрейдсервіс» 

перебувало по 33тис. абонентів. 

  У 2018 році, в порівнянні з 2017 роком, кількість абонентів, які 

закуповували скраплений газ (населення) у ДП «Івано-Франківськ-Пропан» 

скоротилась на 1,1 відс., а у 2019 році, в порівнянні з 2017 роком, - на 24,9 

відсотка. 

Основними постачальниками скрапленого газу є ПАТ «Укрнафта» та 

АТ «Укргазвидобування».  Реалізація газу проводиться через спеціалізовані 

аукціони з продажу скрапленого газу для побутових потреб населення. 
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Дані щодо кількості реалізованого газу  

для побутових потреб населення 
        т 

№ 

п/п 

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р.  2019 р. до 

2018 р. (%) 

1. ДП «Івано-

Франківськ- 

Пропан» 

2352,189 862,948 262,365 30,4 

2. ТОВ 

«Газтрейдсервіс» 

- 461,643 667,517 144,6 

3 Всього 2352,189 1324,591 929,882 70,2 

  

Реалізація скрапленого газу населенню  у 2019 р., у порівнянні з  

2018 р., знизилась  майже на 30 відсотків, при чому у ДП «Івано-Франківськ- 

Пропан» - майже на 70 відс., тоді як у ТОВ «Газтрейдсервіс» - зросла на 

44,6 відсотка. 

Реалізація скрапленого газу здійснюється за відпускними цінами 

відповідно до планових калькуляцій, які формуються підприємством 

самостійно, виходячи з закупівельних цін, фактичних експлуатаційних 

видатків за попередній період, планових обсягів реалізації та рентабельності 

не вище граничного рівня, визначеного розпорядженням 

облдержадміністрації. 

Впродовж 2017-2019 років реалізація скрапленого газу для потреб 

населення проводилась за такими цінами. 

 

  Динаміка цін на скраплений газ  

ДП «Івано-Франківськ-Пропан» 
 

ТзОВ «Газтрейдсервіс»- 
 

Дата 

введення 

ціни  

Відпускна ціна 1 балону 

скрапленого газу (21 кг) з 

ПДВ, грн. 

Дата введення 

ціни  

Відпускна ціна 1 балону 

скрапленого газу (21 кг) з 

ПДВ, грн. 

01.01.2017 265,00 - - 

01.01.2018 295,00 - - 

01.08.2018 320,00 01.06.2018 295,00 

11.12.2018 360,00 01.11.2018 350,00 

01.02.2019 350,00 01.01.2019 285,00 

01.06.2019 330,00 01.04.2019 300,00 

14.08.2019 290,00 01.07.2019 280,00 

Діюча ціна  290,00 01.08.2019 250,00 

Діюча ціна  290,00 Діюча ціна 240,00 

    
  

Різниця у цінах двох операторів ринку скрапленого природного газу, в 

основному, залежить від транспортних видатків з його доставки. 

Зростання (зниження) вартості скрапленого газу відбулося у зв’язку із 

зміною закупівельних цін на газ на спеціалізованих аукціонах (питома вага 

закупленого скрапленого газу, включаючи транспортні послуги, становить 

біля 70 відс.), вартості послуг з доставки скрапленого газу та інших витрат. 
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За даними територіального відділення Антимонопольного комітету 

України у 2017-2019 роках перевірки дотримання суб’єктами 

господарювання вимог діючого законодавства з питання встановлення та 

застосування цін на скраплений газ не проводились. 

Упродовж відстежуваного періоду ДП «Івано-Франківськ-Пропан» та 

ТОВ «Газтрейдсервіс» не звертались до облдержадміністрації з пропозиціями 

щодо внесення змін до діючого розпорядження голови облдержадміністрації.  

Діючий механізм регулювання є оптимальним, оскільки дає 

можливість підприємствам оперативно переглядати рівень цін на скраплений 

газ для населення та забезпечує керованість процесом ціноутворення з боку 

органів влади і не дозволяє  безконтрольно та необґрунтовано підвищувати 

ціни.  

 Зауваження та пропозиції до регуляторного акта від часу проведення 

періодичного  відстеження від зацікавлених суб’єктів господарювання та 

населення до департаменту економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації не надходили. 

 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття зазначеного розпорядження сприяло досягненню наступних 

цілей: 

– встановлення економічно-обґрунтованих цін на газ скраплений, що 

реалізується населенню для побутових потреб, та недопущення 

необґрунтованого їх  зростання; 

–  забезпечення беззбиткової роботи підприємств, що здійснюють 

реалізацію скрапленого газу для побутових потреб населення в області; 

 сприяння економії витрат споживача завдяки запровадженому 

способу регулювання; 

– захист малозабезпечених верств населення від необґрунтованого 

підвищення цін на скраплений газ, доступності його придбання, можливості 

отримання пільг і субсидій; 

– уникнення  соціальної напруги в регіоні; 

– ефективному використанню бюджетних коштів. 

Виходячи із наведеного, можна зробити висновок, що результати 

проведеного періодичного відстеження підтверджують ефективність дії 

вищевказаних розпоряджень  голови облдержадміністрації.  

 Названий вище  нормативний акт на даному етапі не потребує 

внесення змін. 

 

Заступник директора  

 департаменту        Сергій Подошва 
  

Леся Кос 55-22-06 


