
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА 

 

від                      2018 року № 

 

Київ 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру споживачів природного газу 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

 

Затвердити Порядок ведення Реєстру споживачів природного газу, що додається. 

 

 

Прем'єр-міністр 

України 

В. ГРОЙСМАН 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від              2018 р. №  

 

 

ПОРЯДОК  

ведення Реєстру споживачів природного газу 

 

 

1.  Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру споживачів природного газу (далі – 

Реєстр), його наповнення, порядку зберігання та захисту інформації. 

Реєстр - автоматизована система систематизації інформації отриманої Мінфіном відповідно 

до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (далі – 

Положення). 

Метою ведення Реєстру є створення єдиної бази даних побутових споживачів природного газу, 

релігійних організацій та об'єктів газовикористання державного підприємства України 

"Міжнародний дитячий центр "Артек", яким постачається природний газ відповідно до 

Положення. Отримана інформація використовується виключно для забезпечення 

безперебійності та доступності постачання природного газу споживачам відповідно до 

Положення. 

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про 

ринок природного газу" 

3. Технічний адміністратор Реєстру - державна установа "Відкриті публічні фінанси", що 

належить до сфери управління Мінфіну, яка забезпечує розроблення та функціонування 

Реєстру; 

Мінфін забезпечує формування Реєстру та контроль за його веденням. 

 

 

Суб'єктами надання інформації до Реєстру є оператори газорозподільних систем) та 

постачальники природного газу, які надають інформацію Мінфіну відповідно до Положення. 

 

Отримувачами інформації з Реєстру є суб’єкти господарювання, які отримують інформацію 

від Мінфіну відповідно до Положення. 

 

4. Реєстр включає в себе автоматизовані засоби проведення групування та систематизації 

даних, отриманих від суб'єктів надання інформації, про кожного побутового споживача, кожну 

релігійну організацію та кожний об'єкт газовикористання державного підприємства України 

"Міжнародний дитячий центр "Артек" у межах ліцензованої території діяльності з розподілу 

природного газу. 

 

5. Технічний адміністратор Реєстру забезпечує: 

 

розробку, впровадження, модернізацію та супроводження програмного забезпечення Реєстру 

(зокрема, автоматизованих засобів групування та систематизації інформації); 

 



цілодобове належне безперебійне функціонування Реєстру шляхом дотримання вимог щодо 

цілісності програмного забезпечення, яке використовується для роботи Реєстру, а також 

розв'язання проблем, які виникають в процесі функціонування Реєстру; 

 

збереження та захист інформації від несанкціонованого доступу до неї, зміни або поширення, 

запобігання випадковому чи несанкціонованому знищенню та випадковій утраті шляхом 

здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного 

захисту інформації; 

 

роботу із створення проектної документації до Реєстру. 

 

6. Реєстр розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну. 

 

7. Періодичність надходження інформації до Реєстру та її обсяг регламентується 

Положенням та Порядком обміну інформацією між Мінфіном та суб'єктами ринку природного 

газу, затвердженого Мінфіном. Інформація подається у робочий час. У разі коли кінцева дата 

подання інформації припадає на неробочий день (святкові, вихідні та ін.), кінцевим днем 

подання інформації вважається останній робочий день, що передує неробочому дню. У 

випадку зміни інформації зазначеної в пункті 10 Положення оператор газорозподільної 

системи зобов’язаний протягом 3 робочих днів з моменту зміни такої інформації надати 

відповідні зміни до Мінфіну у спосіб, передбачений Положенням та Порядком обміну 

інформацією, але не пізніше ніж за два робочі дні до кінцевої дати подання інформації 

постачальником визначений п.14 Положення. 

 

8. До Реєстру вносяться відомості, що надаються суб'єктами надання інформації до 

Мінфіну про кожного побутового споживача, кожну релігійну організацію та кожний об’єкт 

газовикористання державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек” у 

межах ліцензованої території діяльності з розподілу природного газу, а саме: 

1) щодо кожного побутового споживача: 

прізвище, ім’я та по батькові; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків і серію та номер паспорта 

громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 

це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — серію та/або номер 

паспорта громадянина України); 

вид об’єкта газовикористання відповідно до Державного класифікатора будівель та 

споруд (далі ДК 018-2000); 

поштову адресу об’єкта газовикористання; 

реквізити договору розподілу природного газу, укладеного з побутовим споживачем; 

EІC-код споживача; 

2) щодо кожної релігійної організації, об’єкта газовикористання державного 

підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек”: 

вид об’єкта газовикористання відповідно до ДК 018-2000; 

поштову адресу об’єкта газовикористання; 

реквізити договору розподілу природного газу, укладеного із споживачем; 

EІC-код споживача. 

3) щодо фактичного використання природного газу в місяці постачання у розрізі 

кожного споживача, якому постачальник надає послуги: 

 

Захист персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про персональні 

дані. У випадку якщо побутовим споживачем, під час приєднання до договору розподілу 

природного газу, було надано згоду на автоматизовану обробку його персональних даних 

згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на 



отримання цих даних відповідно до чинного законодавства, то отримання Мінфіном повторно 

такої згоди від побутового споживача не вимагається. 

 

9. Технічний адміністратор здійснює розробку,  впровадження, модернізацію та 

супроводження програмного забезпечення Реєстру, його налаштування та підтримку 

функціонування Реєстру за рахунок коштів державного бюджету. 

 

10. Комплекс технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів захисту 

інформації переданої до Реєстру, здійснюється Мінфіном та спрямовується на недопущення 

блокування, ознайомлення, модифікації або інших несанкціонованих дій з інформацією. 

 

11. Строк зберігання інформації наявної у Реєстрі, визначається терміном дії Положення. 

Інформація, що циркулює відповідно до цього Порядку, підлягає видаленню на обґрунтований 

запит суб’єкта персональних даних. Суб’єкти надання інформації, Мінфін, технічний 

адміністратор та отримувачі інформації зобов'язані забезпечити не розголошення інформації, 

переданої до Реєстру, до Реєстру, та/або одержаної за допомогою Реєстру. 

 

12. Мінфін надає довідку Постачальнику щодо наявної у Мінфіні інформації  передбаченої 

пунктом 10 Положення та надає інформацію до ПАТ "Національна акціонерна компанія 

"Нафтогаз України" відповідно до підпункту 3 пункту 9  Положення. 

 

У разі коли оператор газорозподільних систем або постачальник природного газу подав до 

Мінфіну недостовірну інформацію або інформацію не у повному обсязі, Мінфін не видає 

довідку, зазначену в абзаці п’ятому пункту 7 та направляє інформаційний лист Суб’єктам 

надання інформації із зазначенням причини ненадання довідки. 

 

13. Мінфін здійснює: 

 

контроль за ідентифікацію та автентифікацію суб'єктів надання інформації; 

 

блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів. 

 

Мінфін здійснює заходи з надання, блокування та анулювання доступу. 

 

14. Технічний адміністратор забезпечує належне функціонування Реєстру шляхом 

дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для 

роботи Реєстру, а також розв'язання проблем, які виникають в процесі функціонування 

Реєстру. 

 

___________________________ 


