ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
___________2018 року №_________

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Міністерством фінансів України та суб'єктами
ринку природного газу
І. Основні положення
1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між Міністерством
фінансів України та суб’єктами ринку природного газу відповідно до 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 (далі – Положення), набір даних щодо зазначеної
інформації, їх структуру та технічні деталі.
2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі
України “Про ринок природного газу”, Положенні 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.
3. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є:
Міністерство фінансів України;
оператори газорозподільних систем;
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постачальники природного газу;
ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі –
Компанія) та/або підприємства, над якими Компанія здійснює контроль і які
виконують спеціальні обов’язки за рішенням уповноваженого органу Компанії,
погодженим Кабінетом Міністрів України (як отримувачі інформації).
4. Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасність,
повноту та достовірність наданої інформації у межах компетенції згідно із
законодавством.
ІІ. Вимоги щодо організації обміну інформацією
1. Обмін інформацією здійснюється на центральному рівні в електронній
формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Кваліфікований
електронний підпис використовується для ідентифікації підписувача та
підтвердження цілісності даних в електронній формі з додержанням вимог Закону
України “Про електронні довірчі послуги”.
2. Для забезпечення обміну даними (в тому числі в автоматизованому
режимі) між суб’єктами обміну інформації використовується web ресурс обміну
інформації

(далі

–

web

ресурс),

який

доступний

за

посиланням

–

https://box.minfin.gov.ua. Для отримання доступу до web ресурсу суб’єкти
інформаційного обміну повинні надіслати офіційний лист за підписом керівника
на адресу Міністерства фінансів України, в якому зазначити:
1) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відповідає за обмін
інформацією (уповноважена особа);
2) контактний номер телефону уповноваженої особи;
3) адресу офіційної (робочої) електронної пошти уповноваженої особи;
4) IP адреса(и), з якої(их) буде виконуватись обмін інформацією
(не дозволяється зазначення більше 10 IP адрес);
5)

посилання

на

кваліфікований

сертифікат

відкритого

ключа

уповноваженої особи суб’єкта обміну інформацією.
Міністерство фінансів України на електронну пошту, вказану у листі
суб’єкта інформаційного обміну, надсилає електронного листа з зашифрованим
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вкладенням, що містить авторизаційні дані для доступу до web ресурсу. Для
шифрування вкладення використовується кваліфікований сертифікат відкритого
ключа уповноваженої особи суб’єкта інформаційного обміну, відповідальної за
обмін інформацією.
Оператори газорозподільних систем та постачальники природного газу
при наданні інформації до Міністерства фінансів України забезпечують
дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.
Суб’єкти інформаційного обміну для забезпечення автентичності,
достовірності та цілісності інформації, що міститься в електронних файлах, які
передаються до/від Міністерства фінансів України згідно з цим Порядком,
підписують

такі

документи

кваліфікованим

електронним

підписом

уповноважених осіб. Інформація, яка містить персональні данні, з метою
запобігання

незаконному

доступу

до

них

обов’язково

передається

в

зашифрованому вигляді із використанням технологічного кваліфікованого
сертифіката відкритого ключа Міністерства фінансів України, який розміщено на
web ресурсі у каталозі “PublicKey”.
Суб’єкти інформаційного обміну для накладання кваліфікованого
електронного

підпису

та

шифрування

даних

використовують

засоби

кваліфікованого електронного підпису.
Уповноважені особи суб’єктів інформаційного обміну розміщують
підписані та зашифровані файли у вхідному каталозі “IN” web ресурсу. Після
обробки файл переміщується в каталог “Arc” web ресурсу.
Результат обробки, довідки та інші файли розміщуються у вихідному
каталозі “OUT” web ресурсу.
Для підвищення безпеки доступу до web ресурсу, уповноважені особи
суб’єктів інформаційного обміну можуть включити додатково автентифікацію за
допомогою другого фактору TOTP (Time-based One-Time Password).
У разі виникнення питань щодо роботи з системою уповноважені особи
суб’єктів інформаційного обміну можуть надіслати питання електронною поштою
на електронну адресу: support@minfin.gov.ua.
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ІІІ. Інформація, що підлягає передачі
1. Оператори газорозподільних систем відповідно до пункту 10 Положення
подають Мінфіну інформацію 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 із використанням специфікації
наборів даних, визначених у додатку 1 до цього Порядку:
прізвище, ім’я, 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 (приватний будинок, квартира, комунальна
квартира, літня кухня тощо);
поштову адресу об’єкта газовикористання;
реквізити договору розподілу природного газу, укладеного з побутовим
споживачем;
EIC-код споживача;
2)

щодо

кожної

релігійної

організації, об'єкта

газовикористання

державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек” із
використанням специфікації наборів даних, визначених у додатку 2 до цього
Порядку:
вид об’єкта газовикористання;
поштову адресу об’єкта газовикористання;
реквізити договору розподілу природного газу, укладеного із споживачем;
EIC-код споживача.
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2. Постачальники природного газу відповідно до пункту 14 Положення
подають Мінфіну щомісяця до 15 числа місяця, що настає за місяцем постачання,
починаючи з січня 2019 року, інформацію про фактичне використання
природного газу в місяці постачання у розрізі кожного споживача, якому
постачальник надає послуги, із використанням специфікації наборів даних,
визначених у додатку 3 до цього Порядку.
3. Інформація, що отримується Мінфіном відповідно до пунктів 1, 2
розділу ІІ цього Порядку, вноситься до Реєстру споживачів природного газу,
розробником та технічним адміністратором якого є державна установа “Відкриті
публічні фінанси”, що належить до сфери управління Мінфіну.
4. Мінфін відповідно до абзацу п’ятого пункту 7 Положення надає довідку,
що підтверджує наявність у Мінфіні відповідно до пункту 10 Положення
інформації про споживачів, яким планує постачати природний газ такий
постачальник, та передачу таким постачальником до Мінфіну даних відповідно до
пункту 14 Положення (далі – Довідка).
Мінфін не видає Довідку у разі, якщо оператор газорозподільних систем
або постачальник природного газу подав до Мінфіну недостовірну інформацію
або інформацію не в повному обсязі.
5. За зверненням Компанії відповідно до підпункту 3 пункту 9 Положення
Мінфін надає їй таку інформації про споживача: вид об’єкта газовикористання;
поштова

адреса

об’єкта

газовикористання;

найменування

оператора

газорозподільної системи, з яким споживач уклав договір розподілу природного
газу; EІC-код споживача.
IV. Захист інформації при інформаційній взаємодії
1. При інформаційній взаємодії згідно з цим Порядком суб’єкти
інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які
забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
2. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та
криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або
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позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферах
технічного та криптографічного захисту інформації відповідно.
3. Обробка інформації здійснюється виключно з метою виконання
суб’єктами інформаційного обміну повноважень відповідно до законодавства.
4. Передача інформації третій стороні забороняється, якщо інше не
передбачено законом.
5. Не підлягає передачі інформація, яка становить державну таємницю, а
також службова інформація, матеріальним носіям якої у суб’єктів інформаційного
обміну надано гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

В. о. директора Департаменту
інформаційних систем та технологій

М. В. Матюшенко

