
                                                       Голові НКРЕКП 
                             Членам НКРЕКП 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про надання інформації 
щодо діяльності суб’єктів ринку природного газу під час дії воєнного стану» 

 
Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до законів України «Про 
ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою здійснення 
моніторингу функціонування ринку природного газу, діяльності суб’єктів ринку 
природного газу та для належного виконання функцій, передбачених 
законодавством, Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері 
розроблено проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) «Про 
надання інформації щодо діяльності суб’єктів ринку природного газу під час дії 
воєнного стану» (далі – Проєкт постанови).  

Проєктом постанови передбачається запровадження на період дії воєнного 
стану для суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з розподілу природного газу, транспортування 
природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу обов’язку 
надавати інформацію НКРЕКП щодо господарської діяльності суб’єктів ринку 
природного газу (далі – Інформація). 

Інформацію пропонується надавати до НКРЕКП щомісячно операторами 
газорозподільних систем, оператором газосховищ та оператором 
газотранспортної системи.  Інформація подається виключно в електронному 
вигляді, що в свою чергу не створить надмірного навантаження на ліцензіатів.  

3 огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій 
сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про надання інформації щодо 
діяльності суб’єктів ринку природного газу під час дії воєнного стану». 

 
 

 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері                          Т. Рябуха 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   
_________________                                                                         № _________ 

Київ 

Про надання інформації щодо 
діяльності суб’єктів ринку природного 
газу під час дії воєнного стану 
 

Відповідно законів України «Про ринок природного газу», «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг», «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з введенням 
воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 
Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг,  

  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  

1. Суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з розподілу природного газу, транспортування 
природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, надавати до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (далі – НКРЕКП), інформацію  щодо діяльності суб’єктів 
ринку природного газу (далі – Інформація) відповідно до форм, визначених 
додатками до цієї постанови. 

 
2. Оператори газорозподільних систем подають до НКРЕКП щомісячно: 
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1) інформацію про використання потужності газорозподільної системи та 
фактично отриману тарифну виручку відповідно до додатку 1 до цієї постанови, не 
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, виключно в електронній 
формі у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного 
підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої 
електронної печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів 
України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 
електронні довірчі послуги» на електронну адресу m8gas@nerc.gov.ua; 

 
2)  інформацію щодо обсягу втрат, зумовлених воєнними діями, на 

об'єктах ГРМ, які мають часткові пошкодження та до яких є вільний доступ у 
Оператора ГРМ, та інформацію щодо обсягу втрат, зумовлених воєнними діями, на 
об'єктах ГРМ, які зруйновано та/або до яких відсутній вільний доступ у Оператора 
ГРМ та фактичних обсягів втрат природного газу відповідно до додатків 2 та 3 до 
цієї постанови, не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним періодом, 
виключно в електронній формі у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 
господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 
господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 
адресу vtvgas@nerc.gov.ua; 
 

3) інформацію щодо тарифної виручки від надання послуг розподілу 
природного газу, визначену додатком 4 до цієї постанови, не пізніше 15 числа 
місяця, наступного за звітним періодом, виключно в електронній формі у форматі 
«xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису 
уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної 
печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» на електронну адресу tariffgas@nerc.gov.ua. 

3. Оператор газотранспортної системи подає до НКРЕКП щомісячно: 

1) інформацію щодо обсягів природного газу, переданих до газорозподільних 
систем, відповідно до додатку 5 до цієї постанови, не пізніше 8 числа місяця, 
наступного за звітним періодом, виключно в електронній формі у форматі «xls» або 
«xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи 
суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 
господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 
адресу vtvgas@nerc.gov.ua; 
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2) інформацію щодо тарифної виручки від надання послуг транспортування 
природного газу, визначену додатком 6 до цієї постанови, не пізніше 20 числа 
місяця, наступного за звітним, виключно в електронній формі у форматі «xls» або 
«xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи 
суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 
господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 
адресу tariffgas@nerc.gov.ua. 

4. Оператор газосховищ подає до НКРЕКП щомісячно не пізніше 20 числа 
місяця, наступного за звітним періодом: 

1) інформацію про обсяги зберігання природного газу в газосховищах 
відповідно до додатку 7 до цієї постанови, виключно в електронній формі у форматі 
«xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису 
уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної 
печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» на електронну адресу m7gas@nerc.gov.ua; 

2) інформацію щодо тарифної виручки від надання послуг зберігання 
(закачування, відбору) природного газу, визначену додатком 8 до цієї постанови, 
виключно в електронній формі у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 
господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 
господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 
адресу tariffgas@nerc.gov.ua. 

5. Якщо день подання інформації припадає на неробочий (вихідний або 
святковий) день, то днем подання є наступний за вихідним або святковим робочий 
день. 

6. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до дня 
припинення або скасування дії воєнного стану. 

 
Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 



                      за 20___ року

За ___ місяць

тис. м3

А 1

1

1.1

1.2
1.3

2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

4

од. тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. м3/місяць тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ
тис. грн без 

ПДВ
тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1

1.1
1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Керівник  суб'єкта господарювання (П. І. Б.)

Виконавець (П. І. Б.)

Телефон: 
___________

релігійні організації

ТКЕ

до 15 числа місяця, наступного після 
звітного періоду

Подають

непобутовим, усього, у тому числі:

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання

Об'єм/обсяг природного газу, який переданий у суміжні газорозподільні системи

газовидобувних підприємств

побутовим, усього, у тому числі:

Споживачі, усього, у тому числі:

промислові підприємства та інші 
суб'єкти господарювання

газотранспортної системи

суміжних газорозподільних систем

___________ № ______

Додаток 1 до постанови НКРЕКП 

1/12 обсягу річної 
замовленої потужності 

об'єктів споживачівЗамовники послуг розподілу

Суб’єкт 
господарювання:

бюджетним організаціям

Інформація про використання потужності газорозподільної системи та фактично отриману тарифну виручку

(місяць)

Заповнюється відповідно до інструкції щодо 
заповнення форми звітності № 8в - НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) «Звіт про використання 
потужності газорозподільної системи та стан 

розрахунків», затвердженої Постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг
07.07.2016 № 1234

(у редакції постанови НКРЕКП

Термін подання

ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу 
природного газу

Б

Оплачено 

Об'єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ споживачам, усього, у 
тому числі:

Об'єм/обсяг природного газу, який надійшов до ГРМ, усього, у тому числі від:

(найменування)

Код 
рядка

Кількість 
замовників послуг 

розподілу

Код 
рядка

Об'єм/обсяг розподіленого природного газу, який не було підтверджено актами 
приймання-передачі газу

релігійним організаціям

ТКЕ

бюджетні організації

Електронна пошта:
 ____________

непобутові, усього, у тому числі:

Загальний борг за надані послуги 
розподілу природного газу на початок 

місяця

Б

Фактично отримана тарифна виручка Оператора ГРМ

  Надходження/розподіл природного газу до/з газорозподільної системи

Показники

побутові

Борг за надані послуги 
розподілу природного газу

Загальний борг за надані послуги 
розподілу природного газу на кінець 

місяця

За  місяць

усього, у тому числі: грошовими коштами

за послуги розподілу природного газу (з урахуванням боргів минулих 
років)

усього, у тому числі: грошовими коштами

за борги минулих років
Вартість послуг розподілу 

природного газу, наданих у звітному 
періоді



ЗАБО РО НЯЄТЬСЯ ЗМІНЮВАТИ ШАБЛОН АРКУША!!!

за місяць від 
(назва місяця) (назва Оператора ГРМ)

Назва компанії Відділення Населений пункт
ЕІС-код точки виходу в 

мережі ГРМ
Область

Наявність газу в 

населеному пункті

Тип об'єкту, що 

пошкоджено

Тиск газу на газопроводі або 

тиск газу на виході ГРП/ШРП,  

кПа

Інвентарний/ 

експлуатаційний номер 

об'єкта, який пошкоджено

Наявність/відсутність тиску 

на пошкодженому об'єкті 

ГРМ

Протяжність 

пошкоджених 

газопроводів (км) або 

кількість 

пошкоджених 

об'єктів (од)

Протяжність 

відновлених 

газопроводів (км) 

або кількість 

відновлених 

об'єктів (од)

Дата 

пошкодження

Дата 

відновлення

Умовний 

прохід (діаметр) 

газопроводу 

або 

обладнання, 

Ду, мм

Матеріал 

газопроводу/Тип 

обладнання

Діаметр отвору 

газопроводу 

через який 

відбувався 

витік газу, мм

Час впродовж 

якого 

відбувався 

витік газу, с

Надлишковий тиск газу в 

газопроводі, кг/м
2

Площа отвору 

газопроводу 

через який 

відбувався витік 

газу, м
2

Об’ємна 

максимальна 

секундна 

витрата газу, 

м
3
/с 

Втрати газу, 

тис.м
3

Витрати газу 

для 

забезпечення 

продування та 

заповнення 

газом, тис.м
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Роз'яснення щодо заповнення:
0,00000 0,000 0,000 0,000

0,00000 0,000 0,000 0,000 1) інформація надається виключно по тих об'єктах ГРМ до яких є доступ у Оператора ГРМ, пошкодження на яких можна виміряти та щодо яких наявні всі дані для розрахунку;

0,00000 0,000 0,000 0,000 2) у графі 4 вказується ЕІС-код фізичної точки з якої надходить природний газ в мережі Оператора ГРМ;

0,00000 0,000 0,000 0,000 3) для цілей цієї таблиці густина природного газу приймається на рівні  0,72 кг/м 3;

0,00000 0,000 0,000 0,000 4) у графі 15 для значень діаметрів, які не наведені в таблиці, розрахунок здійснюється за даними найближчого більшого діаметру;

0,00000 0,000 0,000 0,000 5) графи 20 - 22 заповнюються автоматично за формулами, на підставі даннних наведених раніше;

6) графа 23 заповнюються у випадку якщо відновлення пошкоджего газопроводу було здійснено у звітному місяці.

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

(ПІБ)

Виконавець
(ПІБ)

Телефон: 
Електронна пошта:

Додаток 2 до постанови НКРЕКП

___________ № ______

Інф ормація щодо обсягу втрат, зумовлених  воєнними діями, на об'єктах  ГРМ, які мають часткові пошкодження та до яких є вільний доступ у Оператора ГРМ



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗМІНЮВАТИ ШАБЛОН АРКУША!!!

___________ № ______

за місяць від
(назва місяця) (назва Оператора ГРМ)

Назва Оператора ГРМ
ЕІС-код фізичної точки 

входу в мережі ГРМ

Надходження до 

ГРМ, тис. м3

Розподілено 

споживачам, що 

не є 

побутовими, 

тис. м3

Розподілено 

побутовим 

споживачам, 

тис. м3

Обсяг втрат, зумовлених 

воєнними діями та понесених 

у зв’язку із 

запобіганням/врегулюванням 

гуманітарних кризових 

ситуацій, тис. м3

1 2 3 4 5 6 Роз'яснення щодо заповнення:
0,00

0,00 1) інформація у розділі І заповнюється виключно по об'єктах до яких відсутній доступ у Оператора ГРМ;
0,00 2) у графі 2 вказується ЕІС-код точки з якої надходить природний газ в мережі Оператора ГРМ;
0,00 3) в разі якщо обсяг надходження складається з декількох ЕІС-кодів фізичних точок входу, в такому випадку ЕІС-коди вказувати через "слеш"(/);
0,00 4) у графі 3 вказується надходження від усіх ГРС, у тому числі газовидобувних компаній, а також надходження від суміжних Операторів ГРМ. Надходження до ГРМ заповнювати з врахуванням переданого обсягу газу суміжним операторам ГРМ;
0,00 5) графа 6 заповнюється за формулами автоматично для кожної ГРС;
0,00 6) у розділі  ІІ заповнюються загальні дані по підприємству.

Об'єм/обсяг природного газу, який 

надійшов до ГРМ , тис. м3

Об'єм/обсяг природного газу, який 

розподілений з ГРМ споживачам, тис. м3

         у тому числі втрати природного газу 

через насанкціонований відбір, тис. м3

Об'єм/обсяг природного газу, який 

переданий у суміжні газорозподільні 

системи, тис. м3

Витрати природного газу на власні 

потреби, тис. м3

Фактичні втрати та виробничо-технологічні 

витрати природного газу, всього, тис. м3, у 

тому числі:
        обсяг нормативних втрат та виробничо-

технологічних витрат, на відповідний місяць 

(Обсяг І), тис.м3

       обсяг втрат, зумовлених воєнними 

діями та понесених у зв’язку із 

запобіганням/врегулюванням гуманітарних 

кризових ситуацій (Обсяг ІІ), тис.м3

      обсяг понаднормованих втрат та 

виробничо-технологічних витрат (фактичні 

втрати за винятком  Обсягу І та Обсягу  II, 

Обсяг ІІІ), тис.м3

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)
(ПІБ)

Виконавець
(ПІБ)

Телефон: 
Електронна пошта:

Інформація щодо обсягу втрат, зумовлених воєнними діями, на об'єктах ГРМ, які зруйновано та/або до яких 

відсутній вільний доступ у Оператора ГРМ та фактичних обсягів втрат природного газу

Додаток 3 до постанови НКРЕКП

розділ ІІ 

розділ  І



Суб’єкт господарювання:

тис. грн тис. грн тис. грн
А Б 1 2 3

1 Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього 0,00 0,00 0,00
1.1 Матеріальні витрати, усього 0,00 0,00 0,00

1.1.1 у т. ч.:  газ на технологічні потреби та власні потреби, усього 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1
у т. ч.: нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати 

природного газу
0,00

1.1.1.2 природний газ на власні потреби 0,00

1.1.2
інші матеріальні витрати (паливо, електроенергія, витрати на 

ремонт, інші матеріальні витрати)
0,00

1.2 Витрати на оплату праці 0,00
1.3 Амортизація 0,00
1.4 Інші витрати, усього 0,00 0,00 0,00

1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
0,00

1.4.2 послуги з повірки та ремонту приладів обліку 0,00

1.4.3
витрати на заміну лічильників та/або створення обмінного фонду 

лічильників
0,00

1.4.4
витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу 

населенню
1.4.5 інші витрати 0,00

2 Адміністративні витрати, усього 0,00 0,00 0,00
2.1 Матеріальні витрати, усього 0,00 0,00 0,00

2.1.1 у т. ч.: природний газ на власні потреби 0,00

2.1.2
інші матеріальні витрати (паливо, електроенергія, витрати на 

ремонт, інші матеріальні витрати)
0,00

2.2 Витрати на оплату праці 0,00
2.3 Амортизація 0,00
2.4 Інші витрати, усього 0,00 0,00 0,00

2.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
0,00

2.4.2 інші витрати 0,00

3 Витрати операційної діяльності, усього 0,00 0,00 0,00
3.1 у т. ч.:  матеріальні витрати 0,00 0,00 0,00
3.2 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00
3.3 амортизація 0,00 0,00 0,00
3.4 інші витрати 0,00 0,00 0,00

3.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
0,00 0,00 0,00

4
Витрати з надання послуг з приєднання до газорозподільних 
систем під час дії воєнного стану

0,00 0,00 0,00

4.1 Матеріали
4.2 Витрати на оплату праці
4.3 Амортизація
4.4 Інші витрати

4.41.
 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування

5
Витрати/втрати, зумовлені воєнними діями та понесені у 
зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних 
кризових ситуацій

6 Дохід х х х
6.1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0,00
6.2 Податок на додану вартість 0,00
6.3 Інші вирахування з доходу  0,00

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

послуг), усього
0,00 0,00 0,00

6.5 Інший операційний дохід, усього 0,00
6.5.1 у т. ч.: від щодобових позитивних небалансів х 0,00

7
Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл 
прибутку

х х х

7.1 Прибуток (збиток) 0,00 0,00 0,00
7.2 Податок на прибуток  0,00
7.3 Чистий прибуток 0,00

8 Інші операційні витрати, усього 0,00
9 Фінансові витрати, усього 0,00

«_____» ________________ 20____ року

 Керівник суб'єкта господарювання                                              
(або особа, що його заміщує) (підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер    

(підпис) (ПІБ)

(підпис) (ПІБ)

________________________

(електронна адреса)

ліцензіати, що провадять господарську діяльність 

з розподілу природного газу 
до 15 числа місяця, наступного за звітним

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Інформація щодо тарифної виручки від надання послуг розподілу природного газу

за ____________________ місяць 20__ року
(місяць)

Подають Термін подання

(за даними бухгалтерського обліку)

Додаток 4 до постанови НКРЕКП 

 ___________ № ______

         (номер телефону)

Розподіл природного 

газу, усього
Інші види діяльності  Усього 

№ з/п Перелік витрат

Довідково

Виконавець

Респондент:

(найменування)

Розділ І. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

________________________



за місяць

Назва Оператора ГРМ
ЕІС-код точки входу/виходу в 

мережі ГРМ
Подача газу до ГРМ, м3 Передача газу до суміжної 

ГРМ, м 3

1 2 3 4 Роз'яснення щодо заповнення розділу І :

Назва Оператора ГРМ Роз'яснення щодо заповнення  розділу ІІ:

Надходження до ГРМ, м3 розділ ІІ заповнюється окремо для кожного Оператора ГРМ.

Розподілено споживачам, м3

у тому числі: насанкціонований 

відбір, м3

Фактичні втрати та 

виробничо-технологічні 

витрати природного газу,  м3

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 
Електронна пошта:

Додаток 5 до постанови НКРЕКП
 ___________ № ______

(ПІБ)

 розділ ІІ

1) у графі 2 вказується ЕІС-код фізичної точки, з якої надходить природний газ в мережі Оператора ГРМ від Оператора ГТС, ЕІС-код віртуальної точки, з якої надходить природний газ в мережі Оператора ГРМ від 

2) у графі 3 вказується обсяг надходження від усіх ГРС, у тому числі газовидобувних компаній, а також надходження від суміжних Операторів ГРМ.

Інформація 
щодо обсягів природного газу, переданих до газорозподільних систем

 розділ І

(ПІБ)



(тис. грн)

А Б 1 2 3

1 Операційні контрольовані витрати, усього:

1.1 Матеріальні витрати, усього, у тому числі:

1.1.1 природний газ на власні потреби

1.1.2 матеріали

1.1.3 паливно-мастильні матеріали

1.1.4 електроенергія

1.1.5 МТР для ремонтів та ТО

1.1.6 інші матеріальні витрати

1.2 Витрати на оплату праці

1.3
Інші операційні контрольовані витрати, усього, у тому 

числі:

1.3.1

обстеження та технічне обслуговування 

магістральних газопроводів, ГРС, КС та інше (у т.ч. 

пусконалагоджувальні роботи)

1.3.2
діагностика та дефектоскопія, антикорозійне 

обстеження

1.3.3 витрати на поточний ремонт

1.3.4

автоматизація вир-ва і метрологія, атестація газ. 

сумішей та витрати пов’язані з випробуванням 

якості виробів, деталей, вузлів

1.3.5
інформаційно-технологічне забезпечення та 

сервісне обслуговування

1.3.6 інші операційні витрати

2
Операційні неконтрольовані витрати, усього:

2.1
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування

2.2 Податки, збори, платежі, усього, у тому числі:

2.2.1 плата за землю

2.2.2 екологічний податок

2.2.3 плата за користування надрами

2.2.4 збір за спеціальне використання води

2.2.5 інші податки, збори, платежі

2.3 Внесок на регулювання

2.4
Послуги по обслуговуванню будинків та інші 
комунальні послуги

2.5 Витрати на обов'язкове страхування

2.6 Отримання ліцензій та спеціальних дозволів

2.7 Інші операційні неконтрольовані витрати

3
Витрати пов'язані із закупівлею природного газу, 

що використовується для забезпечення виробничо-
технологічних витрат та нормованих втрат 

природного газу 

4 Амортизація, усього

5

Витрати/втрати, зумовлені воєнними діями та 
понесені у зв’язку із запобіганням/врегулюванням 

гуманітарних кризових ситуацій

6 Інші операційні витратти

7 Інші витрати, усього

8 Фінансові витрати, усього

9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), усього

9.1. податок на додану вартість

9.1.
чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції 

(товарів, робіт, послуг)

10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

x x x

10.1
плата за недотримання параметрів якості природного 

газу

10.2 інші операційні доходи

11 Інші доходи

12
Фінансові результати до оподаткування, 

прибуток/збиток (+/-)

13 Податок на прибуток від звичайної діяльності

14 Фінансові результати, прибуток/збиток (+/-)

«_____» ________________ 20___ року

Керівник суб'єкта господарювання 
(або особа, що його заміщує) (підпис) (П. І. Б.)

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

Виконавець
(номер телефону) (підпис) (П. І. Б.)

(електронна адреса)

Найменування суб'єкта господарювання:  ____________________________________________________________

(місяць)

(за даними бухгалтерського обліку)

інші види діяльності, 

крім ліцензованих 

НКРЕКП

Подають  Термін подання

усього 
транспортування 
природного газу

№ з/п Перелік витрат

Додаток 6 до постанови НКРЕКП 

 ___________ № ______

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з транспортування 

природного газу  до 20  числа місяця, наступного за звітним

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

 за ____________ місяць 20__ року

Інформація щодо тарифної виручки від надання послуг транспортування природного газу



Додаток 7 до постанови НКРЕКП  
від ___________ № ______ 

за __ місяць    20___ року

Фактичний 
об'єм/обсяг

Вартість

тис. м3 тис. грн

А 1 2

1 х

2

2.1

…

2.n

3 х

4

4.1

…

4.n

Об'єм/обсяг природного 
газу, що зберігався в 

газосховищах на початок 
звітного періоду

Об'єм/обсяг   
закачування 

природного газу до 
газосховищ

Об'єм/обсяг відбору 
природного газу з 

газосховищ

Об'єм/обсяг 
природного газу, 

який було 
поміщено в митний 

режим імпорту

Об'єм/обсяг 
природного газу, що 

зберігався в 
газосховищах на кінець 

звітного періоду

тис. м3 тис. м3 тис. м3 тис. м3 тис. м3

А 3 4 5 6 9 10
1 Резиденти, усього
2 Нерезиденти, усього

Об'єм/обсяг природного 
газу, що зберігався в 

газосховищах на початок 
звітного періоду

Об'єм/обсяг   
закачування 

природного газу до 
газосховищ

Об'єм/обсяг відбору 
природного газу з 

газосховищ

Об'єм/обсяг 
природного газу, 

який було 
поміщено в митний 

режим імпорту

Об'єм/обсяг 
природного газу, що 

зберігався в 
газосховищах на кінець 

звітного періоду

тис. м3 тис. м3 тис. м3 тис. м3 тис. м3

А 3 4 5 6 9 10
1 Резиденти, усього
2 Нерезиденти, усього

од. тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ тис. грн з ПДВ тис. грн без ПДВ
тис. грн з 

ПДВ
тис. грн без ПДВ

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Керівник  суб'єкта господарювання (П. І. Б.)

Виконавець (П. І. Б.)

Телефон: 
___________

Додаток 7 до постанови НКРЕКП 
___________ № ______

за борги минулих років

Б

…

(розшифрувати)

ліцензіати, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності зі 
зберігання природного газу

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг

Подають

В
Усього

Кількість замовнків 
послуг зберігання 

(закачування, 
відбору)

усього, у тому числі:

Фактично отримана тарифна виручка Оператора газосховищ

Перелік замовників послуг зберігання (закачування, відбору) та відповідних обсягів зберігання природного газу в газосховищах у митному режимі митного складу

за послуги розподілу потужності
(з урахуванням боргів минулих років)За __ місяць 20__р.

Термін подання

до 20 числа місяця, наступного за 
звітним періодом

Природний газ, закуплений для покриття власних потреб, усього, у тому 
числі у:

Природний газ на власні потреби

Вартість наданих послуг зберігання 
(закачування, відбору) (з урахуванням 
коефіцієнтів, які враховують періоди 

замовлення послуги)

Борг за послуги зберігання (закачування, 
відбору) на початок місяця

Резидент/
нерезидент

Електронна пошта:
 ____________

Резидент/
нерезидент

Інформація про обсяги зберігання природного газу в газосховищах

Суб’єкт господарювання:

(розшифрувати)

Показники
Код 

рядка

Оплачено

Код 
рядка

Природний газ на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі 
втрати (ВТВ)

Код 
рядка

Заповнюється відповідно до інструкції щодо заповнення форми 
звітності № 7а - НКРЕКП-газ-моніторинг (Квартальна) «Звіт про 

обсяги зберігання природного газу в газосховищах», затвердженої 
Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

07.07.2016 № 1234
(у редакції постанови НКРЕКП

  від 03.02.2021 № 143)"
  
  

Природний газ на ВТВ та власні потреби Оператора газосховищ

Код 
рядка

Природний газ, закуплений для покриття ВТВ, усього, у тому числі у:

Борг за послуги розподілу потужності на кінець місяця

борг минулих років
Замовники послуг зберігання (закачування, 

відбору)

…

Перелік замовників послуг зберігання (закачування, відбору) та відповідних обсягів зберігання природного газу в газосховищах не в митному режимі митного складу



(тис. грн)

№ з/п Перелік витрат ПСГ інші види діяльності Усього 

А Б 1 2 3

1 Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього

1.1 Матеріальні витрати, усього

1.1.1 у т.  ч.:  газ на технологічні потреби та власні витрати, усього

1.1.1.1      природний газ на виробничо-технологічні потреби

1.1.1.2 природний газ на власні витрати

1.1.2
інші матеріальні витрати (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати)

1.1.3 Витрати на оплату праці

1.1.4 Відрахування на соціальні заходи

1.1.5 Амортизація

1.1.6 Інші витрати

2 Адміністративні витрати, усього

2.1 Матеріальні витрати, усього

2.1.1 у т.ч.: природний газ на власні потреби

2.1.2
інші матеріальні витрати (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
інші матеріальні витрати)

2.1.3 Витрати на оплату праці

2.1.4 Відрахування на соціальні заходи

2.1.5 Амортизація

2.1.6 Інші витрати

3 Інші операційні витрати, усього

3.1 у т. ч.:  матеріальні витрати

3.2 витрати на оплату праці

3.3 відрахування на соціальні заходи

3.4 амортизація

3.5 інші витрати

4 Витрати операційної діяльності, усього

4.1 у т. ч.:  матеріальні витрати

4.2 Витрати на оплату праці

4.3 Відрахування на соціальні заходи

4.4 Амортизація

4.5 Інші витрати

5
Витрати/втрати, зумовлені воєнними діями та понесені у зв’язку із 
запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій

6 Фінансові витрати, усього

7 Інші витрати 

8 Дохід

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

8.2 Податок на додану вартість

8.3 Інші вирахування з доходу 

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

8.5 Інші операційні доходи

8.6 Інші неопераційні доходи

9
Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл 
прибутку

9.1 Прибуток (збиток)

9.2 Податок на прибуток 

9.3 Чистий прибуток

 Керівник суб'єкта господарювання                                              

(або особа, що його заміщує) (підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер    

(підпис) (ПІБ)

(підпис) (ПІБ)

________________________

(електронна адреса)

до 20 числа  місяця, наступного за звітним

Виконавець

«_____» ________________ 20___ року

(за даними бухгалтерського обліку)

Додаток 8 до постанови НКРЕКП 

 ___________ № ______

         (номер телефону)

Найменування суб'єкта господарювання:      

Респондент:

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, та її територіальним органам

Інформація щодо тарифної виручки від надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу

 за ___________ 20___ року

________________________

Подають 

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність із зберігання природного газу, 
(закачування, відбору) природного газу (далі - ліцензіат, оператор газосховища)

                       (місяць)

Термін подання


