
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження  

Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 

липня 2016 року № 1234» 

 

Згідно із Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон) та 

Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» одним із завдань 

НКРЕКП є здійснення моніторингу діяльності суб’єктів ринку природного газу. 

Так, на виконання вимог статті 4 Закону та статті 20 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 (далі – 

Постанова № 1234) були затверджені форми звітності для здійснення 

моніторингу ринку природного газу та інструкції щодо їх заповнення. 

В зв`язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 

19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 

обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» 

є необхідність в удосконаленні положень Постанови № 1234. 

Враховуючи зазначене, Департаментом із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження 

Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234» (далі 

– проєкт постанови), яким передбачено відміну обов’язку надання звітів за 

формами № 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) та № 3 - НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна). 

З метою спрощення процедури подання до НКРЕКП інформації відповідно 

до Постанови № 1234, проєктом постанови передбачено подання форм звітності 

лише в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису/печатки.  

Також, проєктом постанови удосконалюються положення Постанови 

№ 1234 щодо порядку та строків внесення змін до поданих форм звітності. 

На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 

березня 2017 року № 866, 04 жовтня 2022 року відбулося відкрите обговорення 

зауважень та пропозицій, наданих до Проєкту постанови. 

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у 
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нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження 

Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234». 
 

 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин  
у нафтогазовій сфері        Т. Рябуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                 № _______________ 

 

 

Про затвердження  Змін до 

постанови Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 

07 липня 2016 року № 1234 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок 

природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 

2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення 

моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за 

№ 1090/29220, що додаються. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення 

на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг.  

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

 

                                                                                        

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

______________ № _______ 

 

 

Зміни  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у  

сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234 

 

1. Підпункти 3 – 6 пункту 1 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 – 32 вважати відповідно підпунктами 3 – 28. 

 

2.  У формі звітності № 1 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт 

суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо 

здійснення продажу природного газу власного видобутку»: 

 

1) у рядку 2 слова «для побутових споживачів, релігійних організацій, 

державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та 

виробників теплової енергії» виключити; 

 

2) слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                    (підпис)   (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)     (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
        (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
          (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 – НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов’язки, щодо здійснення продажу природного газу власного 

видобутку»: 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n22


2 

 

1) у розділі І: 

у пункті 1 слова та знаки «суб’єкту ринку природного газу, на якого 

Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки, щодо формування 

ресурсу природного газу для побутових споживачів і релігійних організацій (крім 

обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної 

діяльності), державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр 

«Артек» та виробників теплової енергії для всіх категорій використання 

природного газу» (далі – НАК «Нафтогаз України»)» виключити; 

пункт 2 викласти в такій редакції: 

«2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України «Про ринок 

природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».»; 

 

2) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 1 направляється газовидобувним підприємством до НКРЕКП в 

електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою 

НКРЕКП) на адресу: m1gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи газовидобувного підприємства та/або 

кваліфікованої електронної печатки газовидобувного підприємства з дотриманням 

вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 1 надсилає газовидобувному підприємству повідомлення в електронній формі 

про одержання форми № 1 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену 

інформацію). Датою подання форми № 1 вважається дата її надходження до 

НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

3) у пункті 11 розділу ІІІ слова та знаки «для побутових споживачів, 

релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий 

центр «Артек» та виробників теплової енергії» виключити; 

 

4) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 1 за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 1 направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m1gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
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уповноваженої особи газовидобувного підприємства та/або кваліфікованої 

електронної печатки газовидобувного підприємства з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» до 01 травня року, наступного за роком, у якому 

допущені помилки.». 

 

4. У формі звітності № 4 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт 

про оптові ціни на природний газ»: 

 

1) слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
           (підпис)                          (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
               (підпис)        (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
          (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
          (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________»; 

 

2) у додатках 1 – 8 слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
          (підпис)              (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)    (П. І. Б.) 

Телефон: 

__________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
          (ПІБ) 

Телефон: ________________». 

 

5. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 – НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ»: 

 

1) у розділі II: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n22
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речення друге пункту 1 виключити; 

абзац перший пункту 3 замінити двома новими абзацами такого змісту: 

«3. Форма № 4 направляється оптовим продавцем до НКРЕКП в 

електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою 

НКРЕКП) на адресу: m4gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи оптового продавця та/або 

кваліфікованої електронної печатки оптового продавця з дотриманням вимог 

законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та 

«Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 4 надсилає оптовому продавцю повідомлення в електронній формі про 

одержання форми № 4 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену 

інформацію). Датою подання форми № 4 вважається дата її надходження до 

НКРЕКП.». 

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами 

третім – п’ятим; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 4 за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 4 направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m4gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи оптового продавця та/або кваліфікованої електронної 

печатки оптового продавця з дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 

01 травня року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків 

направлення виправленої форми № 4 за результатами здійснення НКРЕКП 

планових заходів державного контролю.». 

 

6. У формі звітності № 5 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

діяльність постачальника природного газу»: 

 

1)  слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
             (підпис)               (П. І. Б.) 

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

 

mailto:m4gas@nerc.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
mailto:m4gas@nerc.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
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Виконавець  _________________________________ ____________________ 
        (підпис)      (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
          (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________»; 

 

2) у додатку слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
          (підпис)                  (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)        (П. І. Б.) 

Телефон: 

__________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
            (ПІБ) 

Телефон: ________________». 

 

7. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5 – НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

абзац перший пункту 3 замінити двома новими абзацами такого змісту: 

«3. Форма № 5 направляється постачальником до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m5gas@nerc.gov.ua та на електронну адресу  відповідного територіального 

органу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи постачальника та/або кваліфікованої електронної печатки 

постачальника з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 5 надсилає постачальнику повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 5 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 5 вважається дата її надходження до НКРЕКП.». 

mailto:m5gas@nerc.gov.ua
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У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами  

третім – п`ятим; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 5 за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 5 направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m5gas@nerc.gov.ua та на електронну адресу відповідного територіального органу 

НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи постачальника та/або кваліфікованої електронної печатки постачальника з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня року, наступного 

за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення виправленої 

форми № 5 за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів державного 

контролю.». 

 

8. У формі звітності № 5а – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про 

діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу 

побутовим споживачам» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                       (підпис)        (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)          (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

9. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5а – НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу з 

постачання природного газу побутовим споживачам»: 
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1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 5а направляється постачальником до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m5agas@nerc.gov.ua та на електронну адресу відповідного територіального 

органу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи постачальника та/або кваліфікованої електронної печатки 

постачальника з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 5а надсилає постачальнику повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 5а (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 5а вважається дата її надходження до НКРЕКП. 

У випадку якщо форма № 5а містить інформацію та/або дані конфіденційного 

характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП 

захисту конфіденційної інформації постачальник визначає перелік такої 

інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою 

№ 5а у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів 

України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів 

законодавства. 

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не 

форма № 5а у цілому. 

НКРЕКП не зобов'язана вважати інформацію та/або дані, надані 

постачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять 

комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми 

№ 5а.»; 

речення перше пункту 5 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 5а за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 5а направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m5agas@nerc.gov.ua та на електронну адресу  відповідного територіального органу 

НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи постачальника та/або кваліфікованої електронної печатки постачальника з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня року, наступного 
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за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення виправленої 

форми № 5а за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів державного 

контролю.». 

 

10. У формі звітності № 6а – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

використання потужності газотранспортної системи» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                        (підпис)       (П. І. Б.) 

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)         (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
             (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

11. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6а – НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 6а направляється Оператором ГТС до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 6а надсилає Оператору ГТС повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 6а (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 6а вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 6а за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 
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2. Виправлена форма № 6а направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та  електронний  документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 

року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 6а за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 

 

12. У формі звітності № 6б – НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) «Звіт про 

розподіл потужності та врегулювання перевантажень на міждержавних 

з’єднаннях» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                       (підпис)       (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)         (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

13. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6б – НКРЕКП-газ-

моніторинг (газовий рік) «Звіт про розподіл потужності та врегулювання 

перевантажень на міждержавних з’єднаннях»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 6б направляється Оператором ГТС до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 6б надсилає Оператору ГТС повідомлення в електронній формі про одержання 
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форми № 6б (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 6б вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 6б за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 6б направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 

року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 6б за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 

 

14. У формі звітності № 6в – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

балансування газотранспортної системи та рівень розрахунків»:  

 

1) слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання_______________ ____________________ 
                                                                                   (підпис)        (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)          (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
            (ПІБ) 

 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________»; 

 

2) у додатку слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
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            (підпис)                  (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
        (підпис)        (П. І. Б.) 

Телефон: 

__________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
          (ПІБ) 

Телефон: ________________». 

 

15. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6в – НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи та 

рівень розрахунків»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 6в направляється Оператором ГТС до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 6в надсилає Оператору ГТС повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 6в (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 6в вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 6в за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 6в направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

mailto:m6gas@nerc.gov.ua
mailto:m6gas@nerc.gov.ua
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Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 

року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 6в за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 

 

16. У формі звітності № 6д – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

алокації обсягів природного газу, здійснені на замовників послуг транспортування, 

та небаланси» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                         (підпис)        (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)          (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
            (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

17. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6д – НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про алокації обсягів природного газу, здійснені на 

замовників послуг транспортування, та небаланси»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 6д направляється Оператором ГТС до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 6д надсилає Оператору ГТС повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 6д (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 6д вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

mailto:m6gas@nerc.gov.ua
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«IV. Порядок виправлення звітних даних 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 6д за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 6д направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m6gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГТС та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГТС з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 

року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 6д за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 

 

18. У формі звітності № 7 – НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) «Звіт 

про використання потужності газосховищ» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                      (підпис)        (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)          (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

19. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7 – НКРЕКП-газ-

моніторинг (рік зберігання) «Звіт про використання потужності газосховищ»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 7 направляється Оператором газосховищ до НКРЕКП в 

електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою 

НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи Оператора газосховищ та/або 

кваліфікованої електронної печатки Оператора газосховищ з дотриманням вимог 

mailto:m6gas@nerc.gov.ua
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законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та 

«Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 7 надсилає Оператору газосховищ повідомлення в електронній формі про 

одержання форми № 7 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену 

інформацію). Датою подання форми № 7 вважається дата її надходження до 

НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 7 за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 7 направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m7gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора газосховищ та/або кваліфікованої електронної 

печатки Оператора газосховищ з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 

послуги» до 01 травня року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім 

випадків направлення виправленої форми № 7 за результатами здійснення 

НКРЕКП планових заходів державного контролю.». 

 

20. У формі звітності № 7а–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

обсяги зберігання природного газу в газосховищах» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                        (підпис)        (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)          (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
            (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

mailto:m7gas@nerc.gov.ua
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21. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7а – НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про обсяги зберігання природного газу в 

газосховищах»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 7а направляється Оператором газосховищ до НКРЕКП в 

електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою 

НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи Оператора газосховищ та/або 

кваліфікованої електронної печатки Оператора газосховищ з дотриманням вимог 

законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та 

«Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 7а надсилає Оператору газосховищ повідомлення в електронній формі про 

одержання форми № 7а (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену 

інформацію). Датою подання форми № 7а вважається дата її надходження до 

НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 7а за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 7а направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m7gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора газосховищ та/або кваліфікованої електронної 

печатки Оператора газосховищ з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 

послуги» до 01 травня року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім 

випадків направлення виправленої форми № 7а за результатами здійснення 

НКРЕКП планових заходів державного контролю.». 

 

22. У формі звітності № 8а – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи» слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                        (підпис)                  (П. І. Б.) 

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

mailto:m7gas@nerc.gov.ua
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Виконавець  _________________________________ ____________________ 
       (підпис)          (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
              (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

23. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8а – НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної системи»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 8а направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m8gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 8а надсилає Оператору ГРМ повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 8а (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 8а вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8а за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 8а направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m8gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 
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року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 8а за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 

 

24. У формі звітності № 8б – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»: 

 

1) слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
(або особа, що його заміщує)        (підпис)       (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)         (П. І. Б.) 

___________________   

 (номер телефону)» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________»; 

 

2) у додатках 1 – 4 слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
(або особа, що його заміщує)        (підпис)      (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)       (П. І. Б.) 

___________________   

 (номер телефону)» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
          (ПІБ) 

Телефон: ________________». 

 

25. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8б – НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу»: 

 

1) у розділі II: 

пункт 3 викласти в такій редакції: 
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«3. Форма № 8б направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m8gas_t@nerc.gov.ua та на електронну адресу відповідного 

територіального органу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної 

печатки Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 8б надсилає Оператору ГРМ повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 8б (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 8б вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

пункт 4 виключити.  

У зв’язку з цим пункти 5 – 9 вважати відповідно пунктами 4 – 8; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8б за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 8б направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m8gas_t@nerc.gov.ua та на електронну адресу  відповідного територіального органу 

НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної печатки Оператора ГРМ 

з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня року, наступного 

за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення виправленої 

форми № 8б за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів державного 

контролю.». 

 

26. У формі звітності № 8в – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про 

використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» слова та 

знаки  

 

«Керівник суб`єкта господарювання __________________ ____________________ 
                                                                                        (підпис)        (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)     (П. І. Б.) 

Телефон:    Факс:     Електронна пошта: 

mailto:m8gas_t@nerc.gov.ua
mailto:m8gas_t@nerc.gov.ua
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___________________  _________________  __________________» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
            (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________». 

 

27. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8в – НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи 

та стан розрахунків»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Форма № 8в направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m8gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 8в надсилає Оператору ГРМ повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 8в (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 8в вважається дата її надходження до НКРЕКП»; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8в за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 8в направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m8gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 

року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 8в за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 
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28. У формі звітності № 8г – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»:  

 

1) слова та знаки  

«Керівник суб`єкта господарювання ________________ ____________________ 
(або особа, що його заміщує)        (підпис)                  (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 
      (підпис)           (П. І. Б.) 

___________________   
 (номер телефону) 

___________________   

 (електронна адреса)» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
             (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
            (ПІБ) 

Телефон:    Електронна пошта: 

_____________   _________________»; 

 

2) у додатках 1 – 4 слова та знаки 

«Керівник суб`єкта господарювання _________________ ___________________ 
(або особа, що його заміщує)        (підпис)       (П. І. Б.) 

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

Виконавець  _________________________________ ____________________ 

      (підпис)         (П. І. Б.)» 

замінити словами та знаками  

«Керівник суб`єкта господарювання ___________________ 
             (ПІБ) 

Виконавець   ___________________ 
           (ПІБ) 

Телефон: ________________». 

 

 

29. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8г – НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу»: 

 

1) у розділі II: 

речення друге пункту 1 виключити; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 
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«3. Форма № 8г направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на 

адресу: m8gas_t@nerc.gov.ua та на електронну адресу відповідного 

територіального органу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної 

печатки Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми 

№ 8г надсилає Оператору ГРМ повідомлення в електронній формі про одержання 

форми № 8г (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). 

Датою подання форми № 8г вважається дата її надходження до НКРЕКП.»; 

пункт 4 виключити.  

У зв’язку з цим пункти 5 – 9 вважати відповідно пунктами 4 – 8; 

речення перше пункту 4 виключити; 

 

2) розділ IV викласти в такій редакції: 

«IV. Порядок виправлення звітних даних 

 

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8г за 

минулий звітний період, їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у 

якому були допущені помилки. 

 

2. Виправлена форма № 8г направляється з відповідними примітками та 

поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» (згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: 

m8gas_t@nerc.gov.ua та на електронну адресу до відповідного територіального 

органу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Оператора ГРМ та/або кваліфікованої електронної печатки 

Оператора ГРМ з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до 01 травня 

року, наступного за роком, у якому допущені помилки, крім випадків направлення 

виправленої форми № 8г за результатами здійснення НКРЕКП планових заходів 

державного контролю.». 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у нафтогазовій сфері       Т. Рябуха 

mailto:m8gas_t@nerc.gov.ua
mailto:m8gas_t@nerc.gov.ua

