Додаток 1
до Порядку обміну інформацією
між Міністерством фінансів
України та суб'єктами ринку
природного газу

Вид
Поштова
адреса

Об’єкт газовикористання

Договір

EICкод

Споживач

Найменування поля

Тип даних

Обов’язковість

СПЕЦИФІКАЦІЯ НАБОРУ ДАНИХ
щодо об’єктів газовикористання побутових споживачів (на виконання
підпункту 1 пункту 10 Положення про покладення спеціальних
обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 року № 867)

Так
Так
Так
Так*
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Ні
Ні

FIRSTNAME
MIDDLENAME
LASTNAME
IDENTIFYCO
DOCUMENTTY
PASSPORT_S
PASSPORT_N
PASSPORT_D
PASSPORT_I
SUBSIDYREC
EMAIL
PHONE

VARCHAR2(128 BYTE)
VARCHAR2(128 BYTE)
VARCHAR2(128 BYTE)
VARCHAR2(14 BYTE)
NUMBER(1,0)
VARCHAR2(6 BYTE)
VARCHAR2(10 BYTE)
DATE
VARCHAR2(256 BYTE)
NUMBER(1,0)
VARCHAR2(128 BYTE)
VARCHAR2(128 BYTE)

EIC

VARCHAR2(16 BYTE)

PERSONALAC
AGREEMENTD
AGREEMENTN
AGRVALIDFR
AGRCLOSEDA

VARCHAR2(20 BYTE)
DATE
VARCHAR2(32 BYTE)
DATE
DATE

Ні
Так
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Ні
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RESIDENCEC

VARCHAR2 (10)

Так

GROUP

NUMBER(8,2)

Так

ZIPCODE
REGIONALCO
CITY
STREET
HOUSE
FLAT

VARCHAR2(6 BYTE)
NUMBER(3,0)
VARCHAR2(64 BYTE)
VARCHAR2(64 BYTE)
VARCHAR2(15 BYTE)
VARCHAR2(5 BYTE)

Так
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Так
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Так

Опис

Ім’я
По батькові
Прізвище
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Тип документа: 1 – паспорт гр. України, 2 – інше
Серія документа
Номер документа
Дата видачі документа
Ким видано документ
Ознака отримувача субсидій, пільг та ін. (0-ні, 1-так)
ел. пошта
телефон
Код EIC, використовується як унікальний ідентифікатор
Номер особового рахунку
Дата договору
Номер договору
Період дії «З»
Період дії «До»
Номер групи** підрозділу 11 «Будинки житлові» розділу 1
«Будівлі» Державного класифікатора будівель та споруд
Група споживання (згідно з додатком 1 до Кодексу
газорозподільних систем, затвердженого постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494)
Поштовий індекс
Код регіону відповідно до довідника НБУ
Місто/ селище/ село
Вулиця
Дім
Квартира

*- зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків не вимагається, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті.
111 Будинки одноквартирні, зокрема будинки одноквартирні масової забудови, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного
типу, будинки дачні та садові, відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки персоналу лісового господарства, літні
будинки для тимчасового проживання, садові будинки, спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці тощо, окрім
нежитлових сільськогосподарських будинків.
112 Будинки з двома та більше квартирами, зокрема будинки з двома квартирами (відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами, окрім
спарених або зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці), будинки двоквартирні масової забудови (котеджі та будинки
двоквартирні підвищеної комфортності), будинки з трьома та більше квартирами (будинки багатоквартирні масової забудови, будинки багатоквартирні підвищеної
комфортності, будинки житлові готельного типу, інші житлові будинки з трьома та більше квартирами, окрім гуртожитків, готелів, туристичних баз, таборів та
будинків відпочинку).
113 Гуртожитки (житлові будинки для колективного проживання), зокрема будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп,
наприклад, будинки для біженців, притулки для бездомних, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів, учнів навчальних закладів, сирітські
будинки, гуртожитки для робітників та службовців, студентів вищих навчальних закладів, учнів навчальних закладів, окрім лікарень, клінік, в'язниць, казарм.

