Я К СТАТ И В У К РА Ї Н І З А М О В Н И КО М
П О С Л У Г Т РА Н С П О Р Т У В А Н Н Я
П Р И Р ОД Н О ГО ГА З У ?

Т РА Н С П О Р Т У В А Н Н Я

ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ ТРАНСПОРТУВАННЯ?

Крок 3

Крок 4

Крок 1

Крок 2

EIC КОД



ДОГОВІР



І-ПЛАТФОРМА



ШИПЕР КОД 



Отримати або
зареєструвати EIC-код 

в електронній базі
Оператора ГТС

Укласти договір
транспортування 

з Оператором ГТС України
(Оператор ГТС)

Послуга транспортування
природного газу
здійснюється за
допомогою Інформаційної
платформи оператора у
вигляді веб- додатка

Замовникам, які планують
здійснювати імпорт,
експорт, транзит газу 

або зберігання

його в газосховищі в
режимі «митний склад»

Крок 5

БРОНЮВАННЯ
ПОТУЖНОСТІ +
ОПЛАТА ПОТУЖНОСТІ


Здійснити оплату
потужності та створити
необхідне фінансове

забезпечення
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ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ ТРАНСПОРТУВАННЯ?
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7

8

Крок 6

Крок 7

Крок 8

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/yak-st
aty-kliyentom/dokumenty/

ПМД НА
ІНФОРМАЦІЙНІЙ
ПЛАТФОРМІ



НОМІНАЦІЇ/

РЕНОМІНАЦІЇ/

АЛОКАЦІЇ



Завантажити скан копію
періодичної митної
декларації (ПМД) на
Інформаційну платформу

Подати номінацію через
Інформаційну платформу
Оператора ГТ

ТОРГОВЕ
СПОВІЩЕННЯ


Подати сповіщення через
Інформаційну платформу
Оператора ГТ
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І . ДОГОВ І Р І ДОСТ У П И

ЯК ОТРИМАТИ EIC КОД?
Для отримання EIC-коду суб’єкт ринку природного газу, якому EIC-код
присвоює Оператор газотранспортної системи, надає Оператору:

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/yakstaty-kliyentom/eic-kody/

Заявка на отримання EIC-коду типу

Заявка для реєстрації EIC коду на
Інформаційній платформі оператора (для
замовників, яким видано EIC код іншим
уповноваженим бюро)

Заявка на розміщення на сайті ENTSO-E
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ДОГОВІР
Постанови НКРЕКП:



https://www.nerc.gov.ua/?id=18033

Заява на укладення договору

Документи, що підтверджують повноваження осіб
представляти, у тому числі вчиняти правочини,
замовника:
Зразки документів за
посиланням:


статут контрагента


https://tsoua.com/kliyentam/yakвитяг з Єдиного державного реєстру юридичних

staty-kliyentom/dokumenty/

осіб та фізичних осіб – підприємців, отриманий не
пізніше 1 місяця до дати укладання договору



(Комерційного реєстру / Державного реєстру –
для Замовників-нерезидентів України)

витяг з реєстру платників ПДВ



наказ (протокол зборів засновників) про
призначення керівника контрагента, його П.І.Б.



* У

випадку

подання

документів іноземною
ксерокопія паспорту



мовою
завірений

довіреність тощо

ї

потрібний
переклад

укра нською мовою

!

Оригінали договору у двох примірниках, заповнені,
підписані замовником та скріплені його печаткою
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ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/infor
matciina-platforma/

Інформаційна платформа - електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет.

8

ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/infor
matciina-platforma/

Оригінал повідомлення на створення
(видалення або коригування) облікового
запису уповноважених осіб користувача
інформаційної платформи (Додаток 1 до
Кодексу ГТС)
Письмові довіреності на уповноважених
осіб, що мають право доступу до ІП

Отримай на електронну адресу логін
та початковий пароль (особистий
закритий ключ) до ІП. Не пізніше 3-х
календарних днів здійснити перший
вхід до платформи, при якому зміни
початковий пароль

Письмові довіреності на уповноважених осіб, що мають право доступу до ІП від
імені користувача платформи.
Суб’єкти ринку природного газу (користувачі), які мають доступ до ІП в особі керівника такого суб’єкта (ФОП) повинні
надати Оператору ГТС відповідне повідомлення про надання підпису, в якому повинні навести зразок особистого підпису
та зазначити серійний номер електронного цифрового підпису такої особи

481

Андрій Перепелиця

Зареєструвати право підпису документів
(ЕЦП), що подаються через ІП

ШИПЕР КОД

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/kom
erciinyi-dyspetchyng/nominatcii-re
nominatcii/

Форма Листа-заявки на отримання шипер-коду замовнику послуг
транспортування
Форма Реєстрації шиппер-пари
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І І . З А М О В Л Е Н Н Я І О П Л АТА

*
БРОНЮВАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ 2019-2020

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/zam
ovlennya-poslug/bronyuvannya-po
tuzhnostei/

Для замовлення річної, квартальної та місячної потужності надається шляхом подання
Додатку до договору
Замовлення потужності на добу відбувається під час подання номінації, для точок міждержавного
з’єднання - номінації/реномінації

*

Комерційний замовник

Постановою НКРЕКП 11.02.2020
№
370
затверджено
зміни
порядка замовлення потужності з
газового року 2020-2021.

Про
відповідні
зміни
буде
повідомлено окремо!

Супроводжувальний лист

ПСО замовник
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ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ПОТУЖНОСТІ

Тарифи за посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/taryfy/
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ОПЛАТА ПОТУЖНОСТІ

Шаблони рахунків за
посиланням:



https://tsoua.com/kliyentam/zam
ovlennya-poslug/oplata/

При здійсненні оплати вартості замовленої потужності необхідно використовувати для розрахунку
суми платежу нижченаведені шаблони та обов’язково вказувати в призначенні платежу наступне:

«XXXММРР Попередня оплата послуг замовленої потужності (ПЕРІОД) згідно договору від __________
№ _____________, в тому числі ПДВ _______».

Код платежу:

XXX – тип послуги,

ММ – порядковий номер
місяця від 01 до 12

РР – Дві останній цифри
року від 19 до 99

Період: РІК, КВАРТАЛ,
МІСЯЦЬ, ДОБА
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/zamov
lennya-poslug/finzabezpechennya/

Фінансове забезпечення грошовими
коштами на підставі договору
транспортування природного газу

Або

банківської гарантії + супроводжувальний лист

15

І І І . К О М Е Р Ц І Й Н И Й  

ДИСПЕТЧИНГ

ПМД НА ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ*

Зразки документів за
посиланням:


http://utg.ua/utg/customers/cust
oms-warehouse.html

6
Періодичні митні декларації

* якщо операції на
міждержавних з’єднаннях

Послуга “митний склад”

заява на укладення договору
договір зберігання природного газу
договір про надання послуг 

з декларування

Оригінали договору у 

2 примірниках, заповнені,
підписані замовником 

та скріплені його печаткою

Інформаційна платформа
завантажити
скан копію ПМД
внести дані до
ІП оператора

17

НОМІНАЦІЇ/РЕНОМІНАЦІЇ/АЛОКАЦІЇ

7

Зразки документів за
посиланням:


https://tsoua.com/kliyentam/kom
erciinyi-dyspetchyng/nominatcii-re
nominatcii/

18

7

НОМІНАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ АЛОКАЦІЙ НА
МІЖДЕРЖАВНИХ З’ЄДНАННЯХ

https://tsoua.com/kliyentam/kom
erciinyi-dyspetchyng/nominatcii-re
nominatcii/alokacia-na-mizhderzh
avnyh-zyednannyah/
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КОНТАКТИ
Головний офіс

03065 м. Київ, проспект Любомира Гузара 44 (колишній
проспект Комарова)

(Пн-Чт – 08:30-17:30; Пт – 08:30-16:00)


info@tsoua.com

+38 (044) 239-77-76

+38 (044) 298-64-76



Укладання договорів

(Пн-Чт – 08:30-17:30; Пт – 08:30-16:00)

commercial@tsoua.com



Резиденти:

+ 38 (044) 239-77-80

+ 38 (044) 239-78-59

+ 38 (044) 239-77-35


ерезиденти:

+ 38 (044) 239-78-43

+ 38 (044) 461-21-20

Н

Доступ до Інформаційної платформи

(Пн-Чт – 08:30-17:30; Пт – 08:30-16:00)

commercial@tsoua.com

+ 38 (044) 239-77-35

+ 38 (044) 239-78-43


Технічна підтримка користувачів Інформаційної
платформи

(Пн-Чт – 08:30-17:30; Пт – 08:30-16:00)

iplatforma@tsoua.com

+ 38 (044) 298-64-64


Реєстрація ЕЦП

(Пн-Чт – 08:30-17:30; Пт – 08:30-16:00)

sachivko-oa@tsoua.com

+ 38 (044) 239-77-45

амовлення потужності, оплата та
фінансове забезпечення

+38 (044) 461-21-93

+38 (044) 239-78-73

+38 (044) 461-21-15

+38 (044) 298-64-06

+38 (044) 461-21-37

+38 (044) 461-21-65

+38 (044) 461-21-75


З

З питань комерційної диспетчеризації:

подача/обробка номінацій/реномінацій 

в точках входу/виходу до/з ГТС України



com-disp@tsoua.com

+38 (044) 461-21-05

+38 (044) 461-21-07

+38 (044) 461-21-14


Розвиток бізнесу

Для пропозицій щодо розвитку бізнесу

(Пн-Чт – 08:30-17:30; Пт – 08:30-16:00)

businesscooperation@tsoua.com

+ 38 (044) 298-64-62
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