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а. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
§ 1 Визначення
1.1. Терміни та вирази, використані в даному документі, мають значення наведені нижче. Вони
написані з великої літери, щоб підкреслити, що це визначені терміни та вирази
1.1.1 Активація – процес, спрямований на створення облікового запису для Користувача
Платформи на GSA у межах профілю Вашого Шипера.
1.1.2 Аукціон – процедура розподілу потужності, що проводиться через GSA, де зареєстровані
Шипери можуть розмістити свої Пропозиції щодо потужностей, наданих Оператором ГТС за
Угодою.
1.1.3 Клірингова ціна – ставка, отримана в результаті аукціону, яка є, у випадку коли аукціон
проводиться відповідно до алгоритму аукціону з покроковим підвищенням ціни, сумою
стартової ціни відповідно до Тарифного кодексу мережі (NC TAR) та аукціонною премією
відповідно до Тарифного кодексу мережі (TAR NC) під час проведення аукціону, та в разі
проведення аукціону відповідно до алгоритму єдиної ціни, описана в пункті 10.8.15.
1.1.4 Робочі дні – у контексті аукціону означає період з понеділка по п’ятницю, виключаючи
державні свята відповідно до Календаря аукціонів, опублікованого Європейською мережею
операторів газотранспортних систем (ENTSOG); в інших випадках це означає період з
понеділка по п’ятницю, за винятком державних свят, встановлених національним
законодавством, щодо місця реєстрації оператора ГТС або оператора GSA.
1.1.5 GAZ-SYSTEM S.A. – Оператор газотранспортної системи GAZ-SYSTEM S.A. з
юридичним адресом у Варшаві.
1.1.6 Платформа GSA ("GSA"): ІТ-платформа на Інтернет-сервері оператора GSA у вигляді
відокремленого модуля в домені https://gsaplatform.eu, включаючи збір програм, статичних та
динамічних документів із графічними файлами, сценаріями та іншими взаємопов’язаними
елементами, що використовуються для бронювання потужностей в газотранспортній системі,
наданих ОГТС за допомогою аукціонів, на первинному та вторинному ринку.
1.1.7 EIC код (схема для кодування та ідентифікації в енергетиці) – коди, які
використовуються на європейському ринку електроенергії та газу для ідентифікації суб’єків,
точок входу або виходу, а також ринкових зон в електронному обміні інформацією.
1.1.8 Цивільний кодекс – Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 року (Журнал законів №
2017.459, з поправками).
1.1.9 Кодекс газотранспортної системи (TNC) – офіційний документ, що описує принципи
доступу до газотранспортної системи та надання послуг, застосовних до ГТС даного
Оператора.
1.1.10 Кодекс щодо механізмів розподілу потужності (CAM NC) – Регламент Комісії (ЄС)
2017/459 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу щодо механізмів
розподілу потужностей у газотранспортних системах та скасування Регламенту (ЄС) №
984/2013.
1.1.11 Тарифний кодекс мережі (TAR NC) – Регламент Комісії (ЄС) № 2017/460 від 16
березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу гармонізованих структур тарифу на
транспортування газу.
1.1.12 Пропозиція – запит, поданий Шипером під час Аукціону, у випадку Аукціону з
покроковим підвищенням ціни та Аукціону з єдиною ціною: для розподілу потужності,

наданої TSO на Аукціоні, що проводиться на платформі GSA, у випадку редукціону з єдиною
ціною: для відкликання потужності, розподіленої для цього Користувача, TSO.
1.1.13 Оператор GSA – GAZ-SYSTEM S.A.
1.1.14 Оператор газотранспортної системи (TSO) – енергетична компанія, що займається
транспортуванням газоподібних видів палива, та є відповідальною за роботу мережі в
газотранспортній системі, поточну та довготривалу експлуатаційну безпеку системи,
використання, технічне обслуговування, капітальний ремонт та необхідний розвиток мережі,
включаючи її підключення до інших систем, що надає доступ до потужності своєї системи на
аукціонах на платформі GSA.
1.1.15 Оператор сумісної системи (ISO) – Оператор ГТС окрім GAZ-SYSTEM S.A.
1.1.16 Потужність – максимальний об’єм газоподібного палива, виражений в одиниці енергії
за одиницю часу, який може подаватися для транспортування у фізичну точку входу або бути
відібраним із газотранспортної системи у фізичній точці виходу.
1.1.17 Об’єднана потужність – стандартний продукт потужності, що складається з
відповідної вхідної та вихідної потужності з обох сторін міждержавного з’єднання.
1.1.18 Точка входу – договірна точка подачі газоподібного палива до газотранспортної
системи.
1.1.19 Точка виходу – договірна точка відбору газоподібного палива з газотранспортної
системи.
1.1.20 Правила користування – Правила платформи GSA, опубліковані GAZ-SYSTEM S.A.
1.1.21 Реєстрація – процес, спрямований на створення облікового запису Шипера на
Платформі GSA
1.1.22 REMIT – Регламент (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25
жовтня 2011 року про цілісність та прозорість оптового ринку енергетики
1.1.23 Регламент 715/2009 – Регламент (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради
від 13 липня 2009 року про умови доступу до мереж транспортування природного газу та
скасування Регламенту (ЄС) № 1775/2005.
1.1.24 Користувач платформи – фізична особа, яка уповноважена замовляти потужності
через GSA та здійснювати інші фактичні та юридичні дії в GSA від імені та для Шипера,
відповідно уповноваженого Шипером.
1.1.25 Шипер – учасник ринку, яким є фізична чи юридична особа, а також некорпоративне
підприємство, що має правоздатність та зареєстрований в GSA відповідно до цих Правил, та
постачає газоподібне паливо в систему або отримує з системи.
1.1.26 Нова (збільшена) потужність – можливе майбутнє збільшення, за допомогою
ринкових процедур, технічної потужності або можливе виникнення необхідності нової
потужності, за відсутності жодної поточної, яку можна запропонувати на основі інвестицій в
фізичну інфраструктуру або довгострокової оптимізації потужності, та згодом розподілена з
урахуванням позитивного результату економічного тесту, в наступних випадках:
а) в існуючих точках міждержавного з’єднання;
b) шляхом встановлення нової точки або точок міждержавного з’єднання;

c) як фізична потужність реверсного потоку в точці або точках міждержавного з’єднання, яка
раніше не була запропонована;
1.2 Для цілей даних Правил, повинні застосовуватись визначення у Статті 2 Регламенту
715/2009, Статті 3 Кодексу розподілу потужностей, Статті 3 Тарифного кодекс мережі та
Статті 2 Директиви 2009/73/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року
про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви
2003/55/ЄС.
§ 2 Сфера застосування
2.1 Ці Правила визначають принципи користування GSA Операторами ГТС, Шиперами та
користувачами платформи.
2.2 Усі невідповідності та/або додаткові норми, що застосовуються Оператором ГТС щодо
сфери застосування цих положень, наприклад в Кодексі газотранспортної системи або інших
рівнозначних документах, не допускаються, якщо в Правилах не передбачено інше, або якщо
це санкціоновано Оператором GSA в інший спосіб, оголошеним Шиперам на платформі GSA,
відповідно до пункту 2.3.
2.3 Детальні правила обробки персональних даних користувачів платформи на GSA викладені
в чинних Положеннях, що регулюють надання послуг електронними засобами зв'язку та
обробкою персональних даних на Платформі GSA ("Правила обробки персональних даних"),
підготовленими Оператором GSA та опубліковано на веб-сайті платформи GSA.
§ 3 Тип та обсяг послуг, що надаються через платформу GSA
3.1 На платформі Оператор GSA надає свої послуги (далі - Послуги), які дозволять:
3.1.1 створювати та керувати профілями Шиперів та акаунтами користувачів платформи;
3.1.2 забезпечувати доступність потужностей в точках входу та виходу та точках
міждержавного з’єднання Операторами ГТС у порядку аукціону;
3.1.3 придбання Шиперами потужностей які надаються Операторами ГТС в точках входу та
виходу та точках міждержавного з’єднання на первинному ринку;
3.1.4 купівля або перепродаж потужностей Шиперами в точках входу та виходу та точках
міждержавного з’єднання на вторинному ринку;
3.1.5 повернення розподіленої потужності Шиперами в точці міждержавного з’єднання;
3.1.6 Шипер може розпоряджатися потужністю в точках міждержавного з’єднання за
механізмом викупу, застосовуваним TSO, за допомогою редукціону з єдиною ціною.
3.1.7 Шипер може перетворити власні потужності в точках міждержавного з’єднання у
вигляді:
3.1.7.1 обмін переривчастої потужності на гарантовану потужність, або
3.1.7.2 обмін необ’єднаної потужності на об’єднану.
3.2 Платформа GSA виконує роль платформи бронювання потужностей та транзакцій на
первинному та вторинному ринках потужності для газотранспортних систем. Оператор GSA
публікує на GSA лише інформацію, отриману від відповідних TSO або Шиперів або в межах
операційних аспектів GSA. Оператор GSA не несе відповідальності за вміст інформації,
отриманої від ISO або Шиперів, за права на потужність, надані на аукціоні ISO, або Шиперами
на вторинному ринку, а також за пропозиції та домовленості щодо газотранспортних

продуктів ISO. Процеси укладення, реалізації, клірингу, доповнення або припинення
договорів про транспортування газу, укладених між TSO та Шипером, а також між Шиперами
на вторинному ринку, мають проводитися за межами Платформи GSA відповідно до Кодексу
газотранспортної системи наданої TSO або будь-яких інших еквівалентних документів.
§ 4 Користування платформою GSA
4.1 Для користування платформою GSA необхідний доступ до Інтернету та один із наступних
браузерів: принаймні Internet Explorer як мінімум 10 версії, Mozilla Firefox, як мінімум 28
версії, Google Chrome, як мінімум 34 версії або будь-який інший браузер із подібними
технічними параметрами, що дозволяє безперешкодно користуватись платформою GSA.
4.2 Для користування платформою GSA, Шипер повинен бути зареєстрований у GSA, і його
перший користувач платформи повинен бути активований для, принаймні, одного TSO.
Активація та використання функцій GSA, зазначених у розділах 2 - 4, можливе лише після
погодження відповідного TSO, виданого відповідно до розділу 6 цього документу.
4.3 Реєстрація та активація в GSA та погодження TSO підпадає під дію розділів 5 та 6 цього
документу.
4.4 Шипер або користувач платформи приймає Правила, позначаючи відповідне поле під час
реєстрації/активації на веб-сайті GSA – www.gsaplatform.eu.
4.5 В результаті успішної реєстрації та активації свого першого Користувача Платформи,
Шипер та Оператор GSA укладають угоду про використання платформи на умовах,
викладених у цьому документі та в Правилах обробки персональних даних (далі - "Угода про
користування GSA"). Шипери та їх Користувачі Платформи повинні використовувати GSA
відповідно до Угоди про користування GSA.
4.6 Протягом чотирнадцяти (14) днів після укладення Угоди про користування GSA Шипер
може відмовитись від неї без причини, подавши відповідне повідомлення в електронній формі.
На прохання Оператора GSA Шипер подає оригінал повідомлення. Отримавши повідомлення
про відкликання, Оператор GSA видаляє профіль Шипера та акаунти всіх користувачів
платформи. Шипер не має права відмовитися від Угоди про користування Платформою GSA,
якщо він здійснював будь-яку діяльність через GSA, тобто, зокрема, розміщував будь-яку
Пропозицію на Аукціоні після успішної реєстрації та активації його першого користувача
платформи.
4.7 Шипер може мати декілька активних користувачів платформи в GSA. Шипер повинен
забезпечити дотримання користувачами платформи всіх прав та обов'язків, передбачених
даною Угодою.
4.8 Шипер не повинен платити за використання GSA.
4.9 Інформація щодо матеріалу для Шиперів публікується на веб-сайті GSA. У разі
недоступності веб-сайту GSA, ця інформація публікується на Платформі прозорості ENTSOG.
§ 5 Реєстрація та активація в GSA
5.1 Для реєстрації Шипера на платформі GSA, наступна інформація повинна бути надана
Оператору GSA за умови, що відсутність інформації, згаданої в пунктах 5.1.4 та 5.1.7 - 5.1.9,
не перешкоджатиме процесу реєстрації:
5.1.1 найменування (включаючи скорочене найменування) та адреса Шипера (вулиця,
поштовий індекс, місто, країна);
5.1.2 EIC код;

5.1.3 валюта та мова Шипера;
5.1.4 посилання на веб-сайт;
5.1.5 додатковий ідентифікаційний код, якщо цього вимагає TSO;
5.1.6 вибір відповідних TSO/TSOs, потужність яких Шипер хоче придбати через GSA;
5.1.7 вибір відповідних TSO/TSOs, якщо Шипер хоче використати вторинний ринок;
5.1.8 вибір відповідних TSO/TSOs, якщо Шипер хоче мати можливість взяти участь у
процедурі оцінки попиту на ринку в процесі збільшення потужності відповідно до CAM
NC;
5.1.9 вибір відповідної балансуючої групи у разі участі в будь-якій балансуючій групі.
5.2 Шипер має право в будь-який час доповнити інформацію, зазначену в пунктах 5.1.4 та 5.1.7
- 5.1.9.
5.3 Для активації першого Користувача платформи разом із даними, поданими згідно з
пунктом 5.1 вище, необхідно:
5.3.1 надати наступну інформацію про Користувача Платформи: логін, прізвище, ім'я,
телефон, електронна адреса, бажана мова та часовий пояс, відповідне ім'я та
ідентифікаційний код Шипера (код ZUP або код EIC) та пароль;
5.3.2 прийняти дані Правила, позначивши відповідне поле під час процесу активації на вебсайті GSA, доступному за посиланням www.gsaplatform.eu;
5.3.3 прийняти Правила обробки персональних даних, позначивши відповідне поле під час
процесу активації на веб-сайті GSA, доступному за посиланням www.gsaplatform.eu.
5.4 На додаток до вищезазначених даних, для завершення процесу активації першого
Користувача платформи Шипера, необхідно також подати в електронній формі скан-копію
підписаної довіреності для Користувача Платформи для укладення Угоди про користування
GSA від імені Шипера (форму довіреності можна знайти в закладці "Документи" за
посиланням: www.gsaplatform.eu) та поточної виписки з відповідного комерційного реєстру
Шипера, отриманої відповідно до принципів, визначених у регламенті країни, де
зареєстрований офіс Шипера та/або інший відповідний документ, який засвідчує чинність
довіреності. Користувачі Платформи повинні надсилати документи на наступну адресу
електронної пошти: aukcje@gsaplatform.eu.
5.5 Для успішної реєстрації Шипера та активації користувача платформи, Оператор GSA
протягом 3 (трьох) робочих днів повинен підтвердити точність та повноту поданих документів
згідно з пунктом 5.4. На прохання Оператора GSA Шипер подає оригінали документів,
перелічених у пункті 5.4.
5.6 Реєстрація Шипера та активація його першого Користувача Платформи проводиться після
підтвердження Оператором GSA точності та повноти документів, поданих відповідно до
пункту 5.4, за умови схвалення Шипера/Користувача Платформи принаймні одним TSO
відповідно до розділу 6 даного документу.
5.7 В результаті успішної реєстрації Шипера та активації його першого Користувача
платформи в GSA, створюється профіль Шипера та активується обліковий запис для його
першого Користувача Платформи. Після успішної реєстрації Шипера та активації його
першого Користувача Платформи, останній отримає електронний лист від GSA із посиланням
на активацію, використання якого активує його акаунт та таким чином завершить весь процес.

5.8 Якщо більше одного користувача платформи одного і того ж Шипера бажають активувати
обліковий запис в GSA, кожен додатковий Користувач Платформи подає інформацію,
зазначену в пунктах 5.3.1, та повинен прийняти документи, зазначені в п. 5.3.2-5.3.3.
Активізація Користувача Платформи проводиться після підтвердження Оператором GSA за
умови схвалення Користувача Платформи принаймні одним TSO відповідно до розділу 6
даного документу.
5.9 Після успішної активації додаткових користувачів платформи дані про реєстрацію Шипера
повинні бути оновлені. Створюється обліковий запис для кожного користувача платформи.
Користувач Платформи отримає електронний лист від GSA із посиланням на активацію,
використання якого активує його акаунт та таким чином завершить весь процес.
5.10 Кожен Шипер може мати лише один профіль на платформі GSA.
5.11 У кожного Користувача платформи може бути лише один обліковий запис, якому буде
призначений один унікальний і ідентифікований логін та електронна адреса, створені в домені
Шипера.
5.12 З метою перевірки достовірності інформації, наданої в процесі реєстрації та активації,
Оператор GSA може вимагати в будь-який час подати письмову версію (оригінал) будь-якого
документа, зазначеного в § 5.
5.13 Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня безпеки обробки даних
платформою GSA, Оператор GSA залишає за собою право відхилити активацію акаунта
користувача платформи у таких випадках:
5.13.1 коли вказана контактна електронна адреса перешкоджає ідентифікації (імені)
Користувача Платформи (наприклад, office@ ..., contact@ ... тощо),
5.13.2 коли є підозра, що обліковий запис одного користувача платформи доступний для
більш ніж одного користувача платформи,
5.13.3 коли перший користувач платформи даного Шипера не приймає активацію
користувача платформи даного Шипера.
Коректна адреса електронної пошти повинна дозволяти Оператору GSA легко
ідентифікувати Користувача платформи та пов’язати Користувача Платформи з даним
Шипером.
§ 6 Схвалення Шипера та користувача платформи Оператором ГТС
6.1 Після отримання даних про реєстрацію через GSA відповідним TSO, розпочнеться
схвалення Шипера та/або користувача платформи вибраним TSO. Дане схвалення має
регулюватися Кодексом газотранспортної системи або іншим еквівалентним документом
відповідного TSO. На запит відповідного TSO, надісланого Шиперу та/або Користувачу
Платформи в електронному вигляді через GSA, Шипер та/або Користувач Платформи подає
документи та інформацію, в електронному вигляді через GSA, необхідну для схвалення
відповідним TSO.
6.2 Оператор GSA не несе відповідальності за схвалення Шипера та/або користувача
платформи відповідним ISO. Те саме стосується відмови або відкликання схвалення.
6.3 Шипер повинен негайно повідомити в електронній формі через GSA про відповідні
результати схвалення TSO.
6.4 Пункти від 6.1 - 6.3 застосовуються відповідно до схвалення Шипера, зареєстрованого в
GSA іншими TSO, та схвалення інших нових користувачів платформи.

6.5 Процеси схвалення для використання функцій GSA на первинному та вторинному ринках,
а також процедура оцінки попиту на ринку в процесі збільшення потужності за даним
Шипером, що мають проводитися відповідно до пунктів 6.1 - 6.3, не залежать один від одного.
§ 7 Управління даними Шипера в GSA
7.1 Перший Користувач платформи Шипера має право керувати даними такого Шипера в GSA
та негайно оновлювати дані, щоб відобразити зміни, якщо такі є.
7.2 Право керувати даними в GSA, на вимогу уповноваженого Користувача платформи, який
діє від імені Шипера, може бути передано іншому Користувачу платформи даного Шипера.
7.3 Зміни в реєстраційних даних GSA набувають чинності після підтвердження користувачем
платформи або Оператором GSA.
7.4 Оператор GSA має лише право публікувати в GSA згенеровані дані Шиперів або їх
користувачів платформи в сукупній та анонімній формі
7.5 Якщо Угода про користування GSA визнана недійсною або розірваною, Оператор GSA
негайно видаляє дані даного Шипера. Якщо неможливо видалити такі дані через законне
зобов’язання щодо зберігання даних, дані зберігаються до кінця періоду дії даного
зобов’язання.
§ 8 Обробка персональних даних користувачів платформи в GSA
8.1 Оператор GSA, який контролює обробку персональних даних усіх користувачів
Платформи на платформі GSA відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679
Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку
з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування
Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) збирає, зберігає, використовує
та обробляє персональні дані Користувачів Платформи для діяльності пов'язаної з укладенням
та виконанням Угоди щодо користування GSA та забезпечення того, щоб зобов’язання за цією
Угодою були виконані належним чином.
8.2 Персональні дані всіх користувачів Платформи обробляються відповідно до Правил
обробки персональних даних, зазначених у пункті 2.3 цих правил.
8.3 Відповідно до правил анонімності, Оператор GSA може розкривати дані Шипера та його
Користувачів Платформи через GSA відповідним TSO за умови, що розголошення таких даних
необхідне відповідно до цих Правил, зокрема під час реєстрації Шипера або процесу активації
користувачів платформи, деактивації Шипера або користувача платформи, для опису права на
потужність, наданого TSO через GSA, або потужності, придбаної даним Шипером в результаті
аукціону.
b ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАМОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ПЕРВІЙННОМУ РИНКУ
§ 9 Доступні форми замовлення
9.1 Потужності на первинному ринку можна замовити через аукціони. Потужності повинні
бути доступними відповідно до принципів рівності підходу, недискримінації та прозорості.
9.2 Дані Шиперів та їх Користувачів Платформи недоступні та невидимимі для інших
Шиперів/Користувачів платформи. Під час аукціону Шипер є анонімним для інших Шиперів
або їх користувачів платформи.
9.3 Оператор GSA, а також оператори ГТС не мають доступу до інформації про пропозицію
Шипера під час аукціону.

§ 10 Загальні умови аукціону
10.1 Якщо Кодекс газотранспортної системи або інший еквівалентний документ TSO, який
надає потужності на аукціоні, не передбачає іншого, для проведення:
10.1.1 аукціону річних, квартальних та місячних продуктів потужності у контексті CAM
NC, застосовується алгоритм аукціону з покроковим підвищенням ціни з багатьма
раундами торгів, як вказано в пункті 10.7.
10.1.2 аукціону добових продуктів потужності та потужності протягом доби у значенні
CAM NC, застосовується алгоритм аукціону єдиної ціни з лише одним раундом аукціону,
як вказано в пункті 10.8.
10.2 Коли аукціон проводиться в режимі, відмінному від описаного в пункті 10.1, Шиперам
повідомляється про це заздалегідь в електронній формі через GSA.
10.3 Кількість потужностей, що мають бути надані на аукціоні, повинна бути визначена та
опублікована на GSA відповідним оператором TSO на дати, визначені відповідно до CAM NC
та календаря аукціонів ENTSOG, за винятком випадків, коли Кодекс газотранспортної системи
або інший еквівалентний документ TSO, за яким надається потужність на аукціоні, передбачає
інше.
10.4 Пропозиції подаються цілими величинами (натуральні числа).
10.5 Для участі в аукціоні Шипер повинен бути затверджений TSO/TSOs, який надав свої
потужності на даному аукціоні відповідно до розділу 6 цього документу.
10.6 В аукціоні може брати участь будь-яка кількість користувачів платформи одного Шипера.
Суми від пропозицій, наданих Користувачами платформи одного Шипера, не підсумовуються.
10.7 Алгоритм аукціону з покроковим підвищенням ціни.
10.7.1 Раунд для кожного аукціону починається о 9:00 та триватиме до 18:00 у всі робочі
дні.
10.7.2 У випадку, коли аукціон не завершився до дати початку наступного аукціону щодо
одного продукту, що охоплює той самий період, такий аукціон закривається
неврегульовано, а потужність надається на наступному аукціоні для короткострокового
продукту потужності.
10.7.2.1 У разі виникнення ситуації, зазначеної в пункті 10.7.2 щодо річних та
квартальних продуктів потужності, такий Аукціон повинен бути закритий не пізніше 6
години вечора газового дня (D-1), що передує газовому дню наступного аукціону
потужності, що охоплює той самий період.
10.7.2.2 У разі виникнення ситуації, зазначеної в пункті 10.7.2 щодо місячних продуктів
потужності, такий Аукціон повинен бути закритий не пізніше 4 години вечора газового
дня (D-1), що передує газовому дню наступного аукціону потужності, що охоплює той
самий період.
10.7.3 Перший раунд торгів (R1) повинен тривати три (3) години; наступні раунди (Rn) повинні
тривати одну (1) годину кожен. Між раундами має пройти одна (1) година.
10.7.4 Перший раунд аукціону (R1) проводиться для аукціонної премії, що дорівнює нулю
("0"). Цінові кроки:

10.7.4.1 Не пізніше, ніж разом з інформацією, зазначеною у пункті 10.3, Оператор ГТС на
GSA оголошує вартість малих та великих цінових кроків, які будуть використані на даному
аукціоні.
10.7.4.2 Малий ціновий крок повинен відповідати 20% великого цінового кроку, якщо
тільки Кодекс газотранспортної системи або інший еквівалентний документ TSO, що надаю
потужність на аукціоні, не передбачає іншого.
10.7.5 Пропозиція може бути подана, змінена або відкликана в будь-який час протягом раунду
аукціону, за умови, що вона відповідає пункту 10.7.6. Пропозиція вважається обов'язковою до
тих пір, поки вона не буде змінена або відкликана. Немає можливості змінювати або
відкликати пропозицію після завершення відповідного раунду аукціону.
10.7.6 У пропозиції користувач платформи повинен вказати наступне:
10.7.6.1 Дані Шипера, згідно з якими інформація автоматично заповнюється GSA
(відповідно до призначення Користувача Платформи відповідному Шиперу),
10.7.6.2 точка міждержавного з’єднання, на яку посилається пропозиція,
10.7.6.3 продукт потужності, для якого складається пропозиція,
10.7.6.4 обсяг потужностей для заданої вартості аукціонної премії для кожного з раундів
аукціону, представлених TSO в ході аукціону, за умови, що обсяг потужності в пропозиції,
поданої одним Шипером в будь-якому з раундів аукціону не може перевищувати обсяг
потужності, доступної для даного аукціону.
10.7.6.5 додаткова інформація у випадку пропозиції в контексті нової (збільшеної)
потужності, запропонованої відповідно до CAM NC та пункту 33.1.
10.7.7 Пропозиція вважається обов'язковою, якщо вона відповідає всім вимогам пункту 10.7.6,
що застосовуються до даного продукту потужності, включаючи вимоги пункту 10.7.6.5 у
випадку аукціону з новою (збільшеною) потужністю.
10.7.8 Щоб мати право брати участь у наступних раундах торгів (Rn), пропозиція повинна бути
подана в першому раунді (R1).
10.7.9 Щоб мати право брати участь у раундах торгів (Rn), пропозиція повинна бути подана в
раунді торгів (Rn-1) відповідно до пункту 10.7.18.
10.7.10 Обов'язковою пропозицією Шипера є остання пропозиція, подана до завершення
раунду торгів.
10.7.11 Кожен Користувач Платформи, який бере участь в Аукціоні, може подати пропозицію
в наступному раунді торгів на потужність у розмірі, що дорівнює або меншій, ніж попередня
обов'язкова пропозиція Шипера, подана цим Користувачем Платформи в попередньому раунді
торгів, відповідно до пункту 10.7.19.
10.7.12 Якщо обсяг потужності, яка є результатом обов'язкових пропозицій всіх користувачів
Платформи, що діють від імені різних Шиперів, менша або дорівнює обсягу потужності,
наданої в першому раунді торгів (R1), Аукціон повинен бути закритий.
10.7.13 Якщо загальна потужність, отримана в результаті обов'язкових пропозицій
користувачів платформи, що діють від імені різних Шиперів, більша, ніж потужність, надана
в рамках даного раунду торгів (Rn), відкриється ще один раунд торгів (Rn + 1), і аукціонна
премія, прийнята для раунду Rn + 1, повинна становити величину аукціонної премії за раунд
торгів Rn, збільшеної на великий ціновий крок.

10.7.14 Якщо загальна потужність, отримана в результаті обов'язкових пропозицій всіх
користувачів платформи, що діють від імені різних Шиперів, дорівнює потужності, наданій у
наступному раунді, аукціон закриється після цього раунду.
10.7.15 Якщо загальна потужність, отримана в результаті обов'язкових пропозицій всіх
користувачів платформи, що діють від імені різних Шиперів, нижча за кількість потужності,
наданої в наступному раунді торгів (Rn), а такому випадку відкриється ще один раунд торгів
(Rn + 1). У новому відкритому раунді торгів аукціонна премія повинна дорівнювати величині
аукціонної премії, оголошеної для другого та до останнього раунду торгів (Rn-1), збільшеної на
малий ціновий крок.
10.7.16 Подальші раунди торгів повинні бути відкриті, коли аукціонна премія
збільшуватиметься на малий ціновий крок, доки загальний попит усіх користувачів
Платформи, які діють від імені різних Шиперів, залишається вище, ніж надана потужність.
Після того, як пропозиції будуть отримані на рівні, нижчому або рівному наданої потужності,
аукціон закриється.
10.7.17 Кожен з Шиперів, який подав пропозицію в останньому раунді торгів (Rn),
зобов'язаний подавати пропозицію на всі раунди торгів, в яких аукціонна премія збільшиться
на малий ціновий крок. Якщо в раунді торгів, в якому аукціонна премія збільшується на малий
ціновий крок, не буде подано пропозицію від імені Шипера, то вважається, що Шипер подав
пропозицію в даному раунді в сумі, рівній останній пропозиції, поданої цим Шипером на
даному Аукціоні.
10.7.18 Кожен з Шиперів, який подав пропозицію у другому та до останнього раундах торгів
(Rn-1) та не подав пропозицію в останньому раунді (Rn), може подати пропозицію на всіх
раундах, в яких аукціонна премія збільшиться на малий ціновий крок.
10.7.19 Кожен з користувачів платформи, який діє від імені різних Шиперів, може подати
пропозицію в першому раунді торгів з малим ціновим кроком, запитуючи потужність, рівну
або вищу, ніж пропонується користувачем платформи, що діє від імені Шиперів, який
викликав необхідність застосування процедури, описаної в пункті 10.7.15 (R n). У той же час
ця пропозиція повинна дорівнювати або бути меншою, ніж запропонована в попередньому
раунді торгів з великим ціновим кроком (Rn-1).
10.7.20 У наступних раундах з малим ціновим кроком, користувачі платформи, які діють від
імені різних Шиперів, можуть подати заявку на потужність у кількості, що дорівнює або
меншій, ніж запропонована у попередньому раунді з малим ціновим кроком.
10.7.21 Пропозиція, подана в наступних раундах з малим ціновим кроком, повинна бути
одночасно рівною або вищою, ніж пропонована користувачем платформи, що діє від імені
Шипера, в рамках раунду торгів, який спричинив необхідність застосування процедури,
описаної в пункті 10.7.15 (Rn). Стосовно Щиперів, від імені яких не були подані пропозиції в
раунді, який спричинив необхідність застосування процедури, описаної в пункті 10.7.15 (Rn),
пропозиція подана в наступних раундах з малим ціновим кроком не повинна бути нижче «1».
10.7.22 Якщо сумарна потужність, отримана в результаті обов'язкових пропозицій усіх
користувачів платформи, які діють від імені різних Шиперів, в рамках раунду з четвертим (4)
малим ціновим кроком перевищує наявну потужність, аукціон закривається. Значення
Клірингової ціни, що діє в раунді торгів, який спричинив необхідність застосування
процедури, описаної в пункті 10.7.15 (Rn), вважається обов'язковим. Пропозиції, подані в
раунді торгів, який спричинив необхідність застосування процедури, описаної в пункті 10.7.15
(Rn), вважаються успішними.

10.7.23 Під час торгів користувач платформи може використовувати функцію автоматичного
подання пропозиції (функція зручних торгів) за допомого наступних раундів до раніше
визначеної та затвердженої користувачем платформи максимальної величини аукціонної
премії, відповідно до пункту 16 цих Правил. Пропозиції, надані функцією зручних торгів, є
обов'язковими для Шипера.
10.8 Алгоритм аукціону єдиної ціни.
10.8.1 В аукціоні з єдиною ціною існує один раунд торгів, в якому користувачі платформи,
що діють від імені різних Шиперів, подають пропозиції щодо ціни, а також обсягу
потужності.
10.8.2 Під час раунду на даному аукціоні, Шипер, діючи через своїх користувачів
платформи, може подати до десяти (10) пропозицій. Кожна пропозиція розглядається
незалежно одна від одної.
10.8.3 Аукціон передбачає лише один раунд торгів тривалістю тридцять (30) хвилин.
10.8.4 У пропозиції користувач платформи повинен вказати:
10.8.4.1 Дані Шипера, згідно з якими інформація автоматично заповнюється GSA
(відповідно до призначення Користувача Платформи відповідному Шиперу),
10.8.4.2 точка міждержавного з’єднання, на яку посилається пропозиція,
10.8.4.3 продукт потужності, для якого складається пропозиція,
10.8.4.4 обсяг потужності передбаченої пропозицією, за умови, що обсяг потужності в
пропозиції, поданої одним Шипером в будь-якому з раундів торгів не може
перевищувати обсяг потужності, доступної для даного аукціону,
10.8.4.5 мінімальний обсяг потужності по відношенню до відповідного продукту
потужності, яку Шипер бажає розподілити, у випадку, коли згідно з відповідним
алгоритмом аукціону Шиперу не розподіллено необхідний обсяг відповідно до 10.8.4.4,
10.8.4.6 ціна, яку Шипер готовий заплатити за заявлену потужність, представлену у
формі, описаній TSO, який надає потужність на аукціоні, за умови, що пропозиції з
ціною нижче стартової ціни не приймаються.
10.8.5 Пропозиція вважається обов'язковою, якщо вона відповідає всім умовам, описаним у
пункті. 10.8.4.
10.8.6 Пропозиція може бути подана, змінена або відкликана в будь-який час протягом
раунду торгів, за умови, що вона відповідає пункту 10.8.4. Пропозиція вважається
обов'язковою до тих пір, поки вона не буде змінена або відкликана. Немає можливості
змінювати або відкликати пропозицію після завершення відповідного раунду торгів.
10.8.7 Стартова ціна визначається TSO, який надає потужність на даному аукціоні.
10.8.8 Після завершення раунду торгів усі пропозиції будуть класифіковані відповідно до
ціни пропозиції, де найвища ціна займає найвище місце в ціновому рейтингу пропозицій.
10.8.9 Всі подані пропозиції, які відповідають усім умовам, описаним у пункті 10.8.4, під
час завершення раунду торгів розглядаються як обов'язкові для користувачів платформи,
які діють від імені різних Шиперів, для яких повинна бути розподілена потужність в обсязі,
що відповідає щонайменше обсягу, вказаному в пункті 10.8.4.5.

10.8.10 Після завершення дій, зазначених у пункті 10.8.8, потужність розподіляється на
основі пропозицій, починаючи з пропозицій, що займають найвище місце в ціновому
рейтингу пропозицій. Усі пропозиції, на основі яких була розподілена потужність на
даному аукціоні, визнаються успішними. Після розподілу потужності, решта потужності
зменшується на обсяг, розподілений за цим пунктом відповідно.
10.8.11 Після застосованої процедури, зазначеної в пункті 10.8.10, якщо обсяг потужності,
що випливає з подальшої пропозиції, перевищує решту нерозподіленого обсягу потужності
(потужність, що залишилася після розподілу на підставі пропозицій, оцінених найвище в
ціновому рейтингу пропозиції, надана користувачами платформи, що діють від імені різних
Шиперів), даний Шипер повинен отримати за даною пропозицією розподіл потужності в
обсязі, що дорівнює решті нерозподіленого обсягу.
10.8.12 Після застосованої процедури, зазначеної в пункті 10.8.11, якщо є щонайменше дві
пропозиції з однаковою ціною, а обсяг решти потужності, який Шипери запитують на
основі пропозицій, перевищує решту нерозподіленого обсягу потужності, то потужність
повинна бути розподілена даним Шиперам пропорційно тій кількості, яка була зазначена в
пропозиції користувачами платформи, що діють від їх імені.
10.8.13 Якщо обсяг потужності, що має бути розподілений Шиперу відповідно до даної
пропозиції в результаті застосування положень пунктів 10.8.10 - 10.8.12, є нижче
мінімального обсягу потужності, зазначеного у пункті 10.8.4.5, ця пропозиція або
пропозиції відхиляються як недійсні. У такому випадку процедури, описані в пунктах
10.8.10 - 10.8.12, повторюються із наступною пропозицією в ціновому рейтингу пропозицій.
10.8.14 Коли в результаті розподілу потужності, здійсненого відповідно до пунктів 10.8.10
- 10.8.13, вся потужність, яка була надана TSO, була розподілена на даному аукціоні, інші
пропозиції, подані на Аукціоні, вважатимуться недійсними.
10.8.15 Коли на Аукціоні з даного продукту, обсяг потужності, отриманий за поданими
пропозиціями, перевищує наявну потужність, ціна від останньої (найнижчої) пропозиції, на
яку було розподіллено потужність на даному аукціоні, вважається як Клірингова ціна. У
всіх інших випадках Клірингова ціна повинна дорівнювати стартовій ціні.
10.8.16 Пропозиції, подані на Аукціоні добових продуктів потужності, які відповідно до
пункту 10.8.13 були відхилені, можуть бути автоматично подані від імені даного Шипера
на відповідних Аукціонах продуктів потужності протягом доби (після вибору відповідного
варіанту користувачем платформи під час подання пропозиції, тобто "Повернення
пропозиції через невдалі торги"). Перед тим, як раунд торгів на аукціоні продуктів
потужності протягом доби закінчується, така пропозиція або пропозиції можуть бути
відкликані.
10.8.17 Що стосується добових продуктів потужності, під час торгів користувач платформи
може використовувати функцію автоматичного подання тієї ж пропозиції (функція зручних
торгів) за допомогою наступних Аукціонів до дати закінчення, раніше визначеної
користувачем платформи, відповідно до пункту 16 цих Правил. Пропозиції, надані
функцією зручних торгів, є обов'язковими для Шипера.
10.9 Після кожного завершеного аукціону, негайно, або протягом строків, визначених у
CAM NC, його результат, включаючи об’єм потужності, отриманий в результаті успішних
пропозицій, поданих у рамках даного аукціону, та клірингову ціну даного аукціону
публікується на GSA. Крім того, всі учасники торгів, які подали успішні пропозиції на
даному аукціоні, повинні негайно отримати повідомлення, в електронному вигляді через
GSA, що їхня пропозиція була прийнята.

10.10 Аукціони, що знаходяться на розгляді, можуть бути припинені, якщо доступність
GSA обмежена відповідно до пункту 21, або якщо потужність, запропонована TSO на
аукціоні, відкликана. Оператор GSA негайно повідомляє Шипера про припинення аукціону
в електронному вигляді через GSA. Якщо Аукціон повториться в майбутньому, інформація
про такий Аукціон повинна бути опублікована в GSA заздалегідь.
§ 11 Аукціони конкуруючої потужності
11.1 Якщо Кодекс газотранспортної системи або будь-який інший тотожний документ TSO
передбачає, що даний TSO повинен забезпечити конкуруючу потужність у кількох точках, в
яких потужність пропонується в рамках процедури аукціону, то аукціони, в яких надаються
конкуруюча потужність, є взаємозалежними ("конкуруючі аукціони”), тобто наявна
потужність в одній точці не може бути розподілена без повного або часткового зменшення
наявної потужність в іншій точці.
11.2 Конкуруючі аукціони проводяться відповідно до алгоритму таких конкуруючих
аукціонів, визначеного всіма TSO, що пропонують дану конкуруючу потужність, за
погодженням з Оператором GSA. Детальний опис правил пропозицій з конкуруючою
потужністю, використовуваних Операторами ГТС, публікується на GSA з відповідним
попереднім повідомленням і є обов'язковим для Шиперів, які беруть участь у даному
конкуруючому аукціоні.
§ 12 Редукціон з єдиною ціною
12.1 Коли TSO, який діє відповідно до розділу 2 пункту 2.2 Додатку I до Регламенту 715/2009,
застосовує механізм перевищення ліміту підписки та викупу потужності, Шипери можуть
брати участь у редукціоні з єдиною ціною на платформі GSA.
12.2 Редукціон з єдиною ціною повинен охоплювати лише один раунд торгів тривалістю
тридцять (30) хвилин і проводитися відповідно до алгоритму, описаного в пункті. 10.8, з
урахуванням наступних відмінностей:
12.2.1 в аукціоні може брати участь Шипер, який є власником гарантованої потужності в тій
точці, до якої відноситься потужність за аукціоном;
12.2.2 інформація про початок аукціону публікується на GSA за тридцять (30) хвилин до
початку аукціону;
12.2.3 У пропозиції користувач платформи повинен вказати:
12.2.3.1 дані Шипера, згідно з якими інформація автоматично заповнюється GSA
(відповідно до призначення Користувача Платформи відповідному Шиперу),
12.2.3.2 точка входу/виходу або точка міждержавного з’єднання, на яку посилається
пропозиція,
12.2.3.3 обсяг потужності передбаченої в пропозиції, не повинен перевищувати обсяг
гарантованої потужності, на яку Шипер має право в обсязі, використаному у підтвердженій
номінації, у період, що охоплюється аукціоном,
12.2.3.4 ціна потужності передбаченої в пропозиції.
12.3 Пропозиція вважається обов'язковою, якщо вона відповідає всім умовам, описаним у
пункті 12.2.3.
12.4 Після завершення раунду торгів всі пропозиції, подані на даному аукціоні,
класифікуються відповідно до ціни потужності передбаченої в пропозиції, де пропозиція з

найнижчою ціною потужності розміщується на найвищому місці в ціновому рейтингу
пропозицій.
12.5 Результат аукціону публікується на GSA протягом тридцяти (30) хвилин після його
завершення. Більше того, учасникам, які подали успішні пропозиції на даному аукціоні,
негайно повідомляється в електронній формі через GSA про те, що їх пропозиції були
прийняті.
с. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕПРОДАЖУ ТА КУПІВЛІ ПОТУЖНОСТІ НА
ВТОРИННОМУ РИНКУ
§ 13 Загальні умови вторинного ринку
13.1 Шипер ("Продавець") може перепродати потужність іншому Шиперу ("Покупець") або
Шипер ("Покупець") може придбати потужність у іншого Шипера ("Продавець") на
вторинному ринку на платформі GSA відповідно до цих Правил.
13.2 Для участі на вторинному ринку, тобто подання або прийняття пропозицій на вторинному
ринку, Шипер повинен бути схваленим компетентним TSO. З цією метою застосовуються
вищезазначені розділи 5 та 6.
13.3 Перепродаж або покупка потужності на вторинному ринку можливі для точок, схвалених
TSO на GSA для даної газотранспортної системи.
13.3.1 Шипер, який перепродає або купує потужність на вторинному ринку, може обрати
будь-яку точку міждержавного з’єднання з каталогу доступних точок для вторинного
ринку, схвалених даним TSO.
13.3.2 Шипер, який перепродає або купує потужність на вторинному ринку, може додати
будь-яку нову точку входу або виходу до каталогу доступних точок на вторинному ринку,
схвалених даним TSO, відповідно до пункту 13.3.3.
13.3.3 Внесення Шипером нової точки входу або точки виходу, відповідно до пункту 13.3.2
вимагає попереднього схвалення TSO, в газотранспортній системі якого знаходиться точка
входу або точка виходу. Відповідний TSO отримує автоматичне повідомлення з
інформацією про додавання Шипером нової точки входу або точки виходу в той час, коли
Шипер використовує процедуру, зазначену в пункті 13.3.2.
13.4 Транзакції на вторинному ринку повинні здійснюватися протягом часу, який дозволяє
Покупцю використати придбану потужність, і повинні проводитись не пізніше ніж:
13.4.1 до 10:00 ранку, два (2) газові дні (D-2) до початку даного річного, квартального або
місячного продукту потужності,
13.4.2 до 10:00 ранку, один (1) газовий день (D-1) до початку даного добового продукту
потужності.
13.5 Продавець, що перепродає потужність на вторинному ринку, повинен обрати одну з трьох
(3) доступних процедур перед публікацією пропозиції:
13.5.1 позабіржова пропозиція (ОТС) – пропозиція, яку може прийняти лише один Шипер
(«Покупець») з відповідними правами на вторинний ринок, відповідно до даних Правил, який
був вказаний продавцем під час підготовки даної пропозиції OTC. Покупець не може
змінювати пропозицію OTC, він може прийняти пропозицію OTC повністю або взагалі не
прийняти її.

13.5.2 пропозиція «право першого» (FCFS), яка може бути прийнята тільки одним Шипером
(«Покупцем») з групи Шиперів, вказаним Продавцем при підготовці даної FCFS пропозиції.
Продавець направити пропозицію FCFS до одного обраного або кількох Шиперів або до всіх
Шиперів з відповідними правами на вторинному ринку, відповідно до даних Правил. Перший
Шипер (Покупець), який приймає пропозицію FCFS закриває дану пропозицію для інших
Шиперів. Покупець може прийняти пропозицію FCFS в цілому або частково. Покупець, який
приймає тільки частину FCFS пропозиції повинен вказати об’єм потужності і тип продукту
потужності відповідно до параметрів пропозиції FCFS, визначених Продавцем, який має
намір прийняти Покупець.
13.5.3 пропозиція «заклик до замовлень» (CFO) – пропозиція, яка може бути прийнята усіма
Шиперами («Покупцями») згідно з відповідними правами на вторинному ринку, у
відповідності з даними Правилами, а також іншими, яких вказав Продавець під час
підготовки даної пропозиції CFO, в межах дії пропозиції FCFS або до закриття пропозиції
Продавцем. Покупці повинні надати зустрічні пропозиції, в яких вони вказують об’єм
потужності, тип продукту потужності та ціну потужності відповідно до параметрів пропозиції
CFO, визначених Продавцем. Після закінчення терміну дії пропозиції CFO або після закриття
продавцем пропозиції CFO, продавець довільно вибирає одну або кілька зустрічних
пропозицій, які він приймає. Продавець може закрити пропозицію, не приймаючи жодну з
представлених зустрічних пропозицій.
13.6 Покупець, який купує Потужність на вторинному ринку, повинен вибирати одну з двох
(2) доступних процедур перед опублікуванням пропозиції:
13.6.1 пропозиція «право першого» (FCFS), яка може бути прийнята тільки одним
Шипером («Продавець») з групи Шиперів, визначеною Покупцем при підготовці даної FCFS
пропозиції. Покупець може звернутися до використання FCFS та запропонувати одному
обраному або кільком Шиперам або всім Шиперам, які мають відповідні права на діяльність
на вторинному ринку, та визначені відповідно до даних Правил. Перший Шипер (Продавець),
який приймає пропозицію FCFS закриває дану пропозицію для інших Шиперів. Продавець
може прийняти пропозицію FCFS в цілому або частково. Продавець, який приймає тільки
частину з пропозиції FCFS повинен вказати об’єм Потужності та тип продукту потужності
відповідно до параметрів пропозиції FCFS, визначених Покупцем, який має намір прийняти
Продавець.
13.6.2 пропозиція «заклик до замовлень» (CFO )– пропозиція, яка може бути прийнята усіма
Шиперами («Продавець») згідно з відповідними правами на вторинному ринку, які мають
відповідні права на діяльність на вторинному ринку, та визначені відповідно до даних Правил,
а також тими, що були визначені Покупцем під час підготовки даної пропозиції CFO, в межах
дії пропозиції FCFS або до закриття CFO пропозиції Покупцем. Продавці повинні надати
зустрічні пропозиції, в яких вони вказують об’єм потужності, тип продукту потужності та ціну
потужності відповідно до параметрів пропозиції CFO, визначених Покупцем. Після закінчення
терміну дії пропозиції CFO або після закриття Покупцем пропозиції CFO, Покупець довільно
вибирає одну або кілька зустрічних пропозицій, які приймає. Покупець може закрити
пропозицію, не приймаючи жодну з представлених зустрічних пропозицій.
13.7 В пропозиції щодо перепродажу Потужності на вторинному ринку, Продавець повинен
кваліфікувати дану пропозицію як перепродаж та щонайменше вказати наступне::
13.7.1
Тип постачання Продукту Потужності, (річний, квартальний, місячний), на який
має право Продавець, і який повністю або частково вказаний в пропозиції, включаючи
зазначення терміну дії цього продукту (вибір зі списку),

13.7.2
Запропонований тип Продукту потужності (річний, квартальний, місячний) в
обсязі, вище зазначеному в пункті 13.7.1, включаючи зазначення терміну дії цього продукту
(вибір зі списку),
13.7.2.1 в разі зазначення в пропозиції Типу Добового Продукту Потужності , Продавець
має можливість вказати тільки одну (1) конкретну Газову добу або визначити період
наступних газових діб, за умови, що зазначений період включає тільки Газові доби у
межах одного і того ж місяця,
13.7.3 мінімальний тип об’єму продукту потужності
добовий), прийнятний для Продавця,

(річний, квартальний, місячний,

13.7.4 тип процедури перепродажу Потужності на вторинному ринку, який продавець має
намір застосувати (OTC, FCFS, CFO),
13.7.5 відповідні Оператор(и) ГТС, в разі якщо пропозиція стосується об'єднаних
потужностей,
13.7.6 відповідні точки входу/виходу або точки міждержавного з’єднання (вибір зі списку),
13.7.7 Шипер, який робить пропозицію, має можливість також додати будь-яку іншу точку,
ніж ті, що зазначені у списку, за умови вказання наступного:
a) ID номер точки,
b) назва точки,
c) напрямок потоку газу (Вхід/Вихід),
d) EIC код точки,
e) тип газу (високометановий/низькометановий газ),
f) одиниця потужності(кВт/год або кВт/д),
g) відповідний Оператор ГТС,
h) типи потужності наявні в даній точці,
13.7.8 наявна валюта пропозиції,
13.7.9 одиниця пропозиції,
13.7.10 об’єм запропонованої потужності,
13.7.11 тип доступної\наявної потужності, на даних точках входу/виходу або точках
міждержавного з'єднання,
13.7.12

ставка тарифної ціни,

13.7.13

доплата визначена Продавцем,

13.7.14

дата закінчення дії пропозиції,

13.7.15
Шипери, яким дозволено брати участь у процедурі перепродажу (вибір зі
списку) за умови, що всі Шипери мають відповідні права на здійснення діяльності на
вторинному ринку та затверджені Відповідними Оператором ГТС згідно з пунктом 13.2,
включаючи:
13.7.15.1 лише один Шипер у разі процедури OTC обирається відповідно до пункту
13.7.4,

13.7.15.2 один або більше Шиперів (включаючи можливість здійснення вибору усіх
Шиперів) у разі проведення процедури FCFS або CFO обираються відповідно до пункту
13.7.4.
13.7.16 У разі обрання процедури FCFS або CFO відповідно до пункту 13.7.4 Продавець
також може вказати у пропозиції перепродажу мінімальний об’єм потужності, який є
прийнятним для Продавця відповідно до пропозиції, якщо Покупець приймає менший
об’єм потужності, ніжоб’єм запропонований Продавцем. Якщо Продавець не вказав
мінімальний об’єм потужності, прийнятний для Продавця, пропозиція може бути прийнята
Покупцем у будь-якій частині запропонованої Потужність за замовчуванням.
13.7.17 У разі обрання процедури CFO відповідно до пункту 13.7.4 Продавець може вказати
мінімальну ціну потужності, прийнятну для Продавця.
13.8 У пропозиції про придбання Потужності на вторинному ринку Покупець повинен
класифікувати пропозицію, як покупку та вказати наступне:
13.8.1
тип продукту потужності (річний, квартальний, місячний, добовий), в придбанні
якого Покупець зацікавлений, включаючи зазначення тривалості цього продукту,
13.8.2
мінімальний тип об’єму продукту потужності (річний, квартальний, місячний,
добовий), який є прийнятним для Покупця,
13.8.3
тип процедури придбання потужності на вторинному ринку, яку Покупець має
намір застосувати (FCFS/CFO),
13.8.4
відповідних Оператор(и) ГТС, якщо пропозиція стосується Об’єднаної
потужності,
13.8.5
відповідні точки входу/виходу або точку міждержавного з’єднання (вибір зі
списку) відповідно до пункту 13.7.7,
13.8.6

валюту пропозиції,

13.8.7

наявну одиниця пропозиції,

13.8.8

об’єм потужності, в придбанні якого зацікавлений Покупець,

13.8.9

тип потужності, в придбання якого зацікавлений Покупець,

13.8.10

ставку тарифної ціни,

13.8.11

доплату, визначену Покупцем,

13.8.12

дату закінчення дії пропозиції,

13.8.13
одного або більше Шиперів (включаючи можливість здійснення вибору усіх
Шиперів) за умови, що всі Шипери мають відповідні права на здійснення діяльності на
вторинному ринку та затверджені відповідним Оператором ГТС згідно з пунктом 13.2,
13.8.14
Покупець також може вказати мінімальний об'єм пропозиції потужності,
прийнятний для Покупця, якщо Продавець пропонує менший об'єм потужності, ніж об'єм,
в придбанні якого зацікавлений Покупець,
13.8.15
у разі обрання процедури CFO відповідно до пункту 13.8.3 Покупець може
зазначити максимальну ціну потужності, прийнятну для Покупця,

13.9 Потужність, яка було спочатку розподілена як об’єднана потужність, може бути
перепродана лише як об’єднана потужність на вторинному ринку.
13.10 Пропозиції щодо
(натуральними числами).

перепродажу

або

купівлі

подаються

цілими

значеннями

13.11 Мінімальний об’єм потужності, на яку може бути подана пропозиція, - одна (1)
одиниця.
13.12 Продавець може перепродати продукти потужності цілком (річні, квартальні, місячні)
або частками у вигляді короткострокових продуктів потужності, відмінно від продукту
потужності, що належить Продавцю, за умови, що параметри пропонованого продукту
Потужності (об’єм, тривалість) не перевищуватимуть параметрів продукту Потужність (об’єм,
тривалості), на який Продавець має право.
13.12.1
У разі часткового перепродажу одного продукту потужність з більшою
тривалістю, одна пропозиція перепродажу на вторинному ринку може включати
потужності з двох або більше наступних продуктів потужності з однаковою тривалістю, за
умови, що вони входять до складу того ж самого продукту потужності з більшою
тривалістю. Не можливо об'єднувати короткострокові продукти потужності, як частини
різних продуктів потужності з більшою тривалістю в одну пропозицію перепродажу на
вторинному ринку.
13.12.2
В разі часткового перепродажу одного Продукту потужності з більшою
тривалістю, Продавець може запропонувати різні Продукти короткотривалої потужності,
які не слідують безпосередньо одна за іншою лише у вигляді двох або більше
відокремлених одна від одної пропозиції щодо перепродажу потужності на вторинному
ринку.
13.12.3
Перепродаж добового продукту потужності на вторинному ринку можливий
лише у вигляді часткового перепродажу продукту Потужність з більшою тривалістю
(річний, квартальний, місячний) як більш короткострокового продукту потужності.
13.13 Підтвердження пропозицій щодо перепродажу потужності або придбання на
вторинному ринку відповідними Оператором(-ами) ГТС.
13.13.1 тПропозиція Продавця з перепродажу потужності або Пропозиція Покупця про
придбання Потужність підлягають попередньому схваленню відповідним(-и)
Оператором(-ами) ГТС у разі пропозиції Об’єднаної Потужності, відповідно до пункту
13.7.5 або пункту 13.8.4.
13.13.2 Пропозиція щодо перепродажу потужності або пропозиція про придбання
потужності повинні бути внесені до списку активних пропозицій після походження
процедури затвердження даної пропозиції належним(-и) оператором(-ами) ГТС відповідно
до пункту 13.13.1.
13.13.3 Усі пропозиції, подані Шиперами у відповідь на активну пропозицію Продавця /
Покупця, також підлягають затвердженню відповідним(и) Оператором(-ими) ГТС у разі
пропозиції об’єднаної потужності, при закритті Пропозиції Продавцем / Покупцем або при
закінченні терміну дії пропозиції.
13.14 Внесення змін або відкликання пропозиції на вторинному ринку.
13.14.1 Шипер, який має намір подати пропозицію про перепродаж або купівлю потужності
на вторинному ринку, може довільно змінювати пропозицію до моменту подання даної

пропозиції на затвердження відповідними оператором(-ами) ГТС, у разі об’єднаної
потужності відповідно до пункту 13.13.1.
.
13.14.2 Після закінчення визначеного строку, зазначеного в пункті 13.14.1, будь-яка зміна
пропозиції можлива лише після попереднього відкликання пропозиції, за умови, що
повторна подача пропозиції також підлягає затвердженню відповідним(и) Оператором(ами) ГТС у разі пропозиції Об’єднених потужностей відповідно до пункту 13.13.1.
13.14.3 Будь-яка пропозиція щодо перепродажу або купівлі Потужністі на вторинному
ринку може бути відкликана в будь-який момент за умови, що жоден Шипер не прийняв
дану пропозицію в повному обсязі або частково. Не можливо відкликати пропозицію
Шипера, який подав дану пропозицію на ринок (Продавця / Покупця), як тільки принаймні
один Шипер прийняв пропозицію.
13.15 Прийняття пропозиції потужності на вторинному ринку .
13.15.1 Подана Продавцем пропозиція позабіржового перепродажу OTC приймається після
схвалення Шипером усієї пропозиції, зазначеної відповідно до пункту 13.7.15.1.
13.15.2 Пропозиція FCFS про перепродаж, подана Продавцем, приймається Шипером після
затвердження пропозиції повністю або частково, відповідно до пункту 13.7.15.2.
13.15.3 Пропозиція FCFS про покупку, подана Покупцем, приймається після затвердження
пропозиції повністю або частково Шипером, вказаним відповідно до пункту 13.8.13.
13.15.4 Шипер, зазначений відповідно до пункту 13.7.15.2, має право подати зустрічну
пропозицію, відмінну від пропозиції Продавця, в межах об’єму та ціни потужності, як і
вибрати тип продукту потужності (річний, квартальний, місячний або добовий) в межах
вимог пропозиції, визначених Продавцем. Продавець схвалює відібрані зустрічні
пропозиції з усіх зустрічних пропозицій, поданих Шиперами.
13.15.5
У разі CFO пропозиції щодо придбання Потужності, поданої Покупцем, Шипер
, зазначений відповідно до пункту 13.8.13, має право подати зустрічну пропозицію, відмінну
від пропозиції Покупця , в межах об’єму та ціни потужності, як і вибрати тип Продукту
потужності (річний, квартальний, місячний або добовий) у межах вимог пропозиції,
визначених Покупцем. Покупець схвалює відібрані зустрічні пропозиції з усіх зустрічних
пропозицій, поданих Шиперами.
13.16 Передача прав на використання потужності.
13.16.1
Після того, як Покупець або Продавець прийняли пропозицію відповідно до
пунктів 13.15.1 - 13.15.5 (або зустрічні пропозиції у разі процедури CFO), Оператор GSA
повідомляє відповідних Оператор(ів) ГТС про операції з перепродажу або купівлі
потужності між Шиперами.
13.16.2
Відповідні Оператор(и) ГТС повинні затвердити або відхилити транзакцію з
перепродажу або купівлі Потужності протягом періоду та на умовах, визначених у TNC або
іншому рівноцінному документі даного Оператора ГТС. Відсутність інформації про
схвалення транзакції слід вважати відхиленням транзакції Оператором ГТС.
13.16.3
Якщо TNC або інший рівноцінний документ відповідного(их) Оператора(ів)
ГТС не передбачає іншого, передача прав на використання потужності, що відбувається
внаслідок здійснення операції, від Шипера, що продає Потужність, Шиперу, який купує
Потужність, має відбутися після затвердження операції перепродажу або купівлі
Потужності на вторинному ринку відповідним(и) Оператор(ами) ГТС. Процес укладення,
реалізації, клірингу, зміни або припинення\розірвання договорів про передачу, укладених

між Оператором ГТС та Шипером в результаті транзакції перепродажу або закупівлі на
вторинному ринку на платформі GSA, повинен проводитися за межами Платформи GSA,
та відповідно до ТНК даного Оператора(ів) ТГС або будь-якого іншого рівноцінного
документа.
13.16.4
Якщо Пропозиція про перепродаж або купівлю потужності була відхилена
відповідним(и) Оператором(-ами) ГТС, така транзакція вважається такою, що не була
укладена.
13.17 Оператор GSA, а також Оператор ГТС або Шипер, окрім доступу до своєї Пропозиції,
не мають доступу до інформації до Пропозиції Шипера під час транзакції на вторинному
ринку.
d ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ
§ 14 Повернення Потужності
14.1 Якщо TNC або інший рівноцінний документ Оператора ГТС вказує, що даний Оператор
ГТС може здійснювати Повернення потужності через GSA, Шипер може подати запит на
Повернення розподіленої Потужності в точках ГТС, на яких пропонується дана Потужність
в рамках аукціону на GSA.
14.2 У разі Повернення Об’єднаної Потужності Шипер здійснює Повернення Об’єднаної
Потужності в обох газотранспортних системах.
14.3 У запиті про повернення потужності Шипер повинен зазначити наступне:
14.3.1 дані Шипера,
14.3.2 EIC код Шипера та / або додатковий ідентифікаційний код, якщо цього вимагає
відповідний Оператор ГТС,
14.3.3 інформація щодо Договіру про транспортування природного газу, стосовно
потужності повернення яких здійснює Шипер, якщо цього вимагає певний Оператор ГТС,
14.3.4 відповідну точку входу /виходу або точку міждержавного з'єднання, на якій Шипер
здійснює повернення потужності
14.3.5
Оператора ГТС або двох Операторів ГТС до газотранспортних систем
відноситься відповідна точка, на якій розміщена Потужність, яка повертається Шипером,
коли пропозиція стосується повернення об’єднаної потужності
14.3.6 Повернений Продукт потужності, відповідно до пункту 14.6,
14.3.7 повернений об’єму потужності,
14.3.8 одиниця потужності, зазначена у запиті,
14.3.9 примітка щодо належності потужності, що повертається до Об’єднаної Потужності.
14.4 Запит Шипера про Повернення Потужності підлягає затвердженню відповідним
Оператором ГТС, що зазначено у пункті 14.3.5. У разі поверненні об’єднаної потужності,
запит Шипера про Повернення Потужності потребує схвалення обома операторами ГТС, в
газотранспортних системах яких є відповідна точка, на якій розміщена Потужність, яка
повертається Шипером .
14.5 Під час подання запиту про Повернення Потужності Шипер повинен вказати тип
продукту потужності, який має намір повернути в повному обсязі або частково відповідно до
пункту 14.3.6, разом із зазначенням мінімальної тривалості типу Продукту Потужність

відповідного Поверненого Продукту Потужності, який може бути знову доступний для даного
Оператора ГТС. Місячний продукт Потужність є продуктом з мінімальною тривалістю,
протягом якої будь-який тип продукту, що повертається, може бути розділений відповідно до
пунктів 14.8 - 14.9.
14.6 Шипер може подати запит на Повернення Потужності не пізніше ніж за три (3) робочих
дні до дати опублікування Пропозиції про Потужність Оператором ГТС, якої стосується цей
запит, без обмеження дат опублікування пропозиції запропонованої Оператором ГТС
Потужності, що зазначено у CAM Мережевого Кодексу (залежно від типу продукту, що
Повертається) та згідно з вимогами, викладеними у TNC або іншому рівноцінному документі
відповідного Оператора ГТС.
14.7 Шипер може довільно змінити або повністю відкликати поданий запит про Повернення
Потужності з врахуванням дати публікації, зазначеної у пункті 14.6.
14.7.1 Шипер може на свій розсуд змінювати або відкликати поданий запит на повернення
Потужності шляхом редагування або повного відкликання запиту до затвердження запиту
відповідним оператором ГТС (або обома Операторами, коли Повернення стосується
об’єднаної потужності) відповідно до пункт 14.4, з урахуванням дат публікації, зазначених у
пункті 14.6
14.7.2 Після схвалення запиту про Повернення Потужності відповідним Оператором ГТС
(або обома Операторами ГТС, коли таке Повернення стосується Об’єднаної потужності)
відповідно до пункту 14.4, Шипер може змінити поданий запит лише шляхом відкликання
Поданого Запиту на повернення Потужності та подати ще один (новий) запит на Повернення
потужності у в межах попереднього запиту з урахуванням дат публікації, зазначених в пункті
14.6. 14.6. Такий запит підлягає Затвердженню відповідно до пункту 14.4.
14.8 Запит про Повернення Потужності та інформація про відкликання Запиту повинні бути
негайно надіслані
через GSA до відповідного Оператора ГТС, який повинен надати
відповідне підтвердження. Оператор ГТС, діючи відповідно до свого Кодексу ГТС або іншого
відповідного документа, затверджує або відхиляє запит.
14.9 Оператор GSA негайно інформує Шипера про Підтвердження запиту про Повернення
потужності.
14.10 Шипер зберігає свої права і обов'язки згідно з Договором про Транспортування
Природного газу щодо потужності яка Повертається Шипером до здійснення перерозподілу
Відповідним Оператором ГТС, та щодо тієї частини Потужності, яка не була перерозподілена
Відповідним Оператором ГТС.
14.11 Шипер повинен сплатити Відповідним Оператором ГТС Аукціонну премію за
розрахункові періоди надання послуг транспортування за поверненні продукти потужності
на підставі рахунку-фактури Відповідного Оператором ГТС, сплаченого згідно з Кодекс ГТС
або іншим відповідним документом даного Оператора ГТС, щоб уникнути відхилення Запиту
про Повернення Потужності.
14.12 Повернена потужність перерозподіляється лише тоді, коли Оператор ГТС розподілить
всю наявну на певний час потужність в певній точці ГТС.
14.13 principle first come, first served. Якщо Запит про Повернення Потужності в одній же
точці ГТС зробили кілька Шиперів на той самий термін\тривалість, то Повернена Потужність
повинні бути повторно розподілена Відповідним Оператором ГТС у відповідності до порядку
подання запитів відповідно до принципу «Право першого» (FCFS).

14.14 Відповідний Оператор ГТС повинен негайно повідомити Шипера про успішний
перерозподіл поверненої потужності, що є предметом запиту щодо повернення потужності.
е ІНШІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ , ДОСТУПНІ НА ПЛАТФОРМІ
§ 15 Валюта Аукціону
15.1 Валюта, що використовується на даному аукціоні, визначається Відповідним
Оператором ГТС в TNC або іншому рівноцінному документі.
15.2 Оператор ГТС може вказати те, що інформаційні дані даного аукціону, тобто: стартова
ціна, вартість великих та малих цінових кроків та клірингова ціна, під час аукціону повинні
надатися в іншій валюті, відмінній від тої, що відповідає такому аукціону. У цьому випадку
дані обчислюються відповідно до середнього курсу відповідної валюти, визначеного
Європейським центральним банком у робочий день, що передує опублікуванню інформації
про Аукціон на GSA, якщо ОПС не вказує інше
§ 16 Автоматичне подання Пропозицій
16.1. В Аукціонах з покроковим підвищенням ціни Користувач Платформи може
використовувати функцію зручних торгів, яка дозволяє автоматично подавати Пропозицію на
GSA на наступні раунди торгів даного аукціону відповідно до попередніх замовлень Шипера,
відповідно до пункту 16.1.1.
16.1.1
:Якщо Користувач Платформи використовує функцію зручних торгів,
відповідно до пункту 16.1, Користувач Платформи повинен вказати:
16.1.1.1 об’єм потужності, яку Шипер хоче придбати на даному аукціоні, за умови, що
Пропозиція щодо об’єму потужності, поданої одним Шипером, не повинна перевищувати
Потужність, виставлену на даному аукціоні,
16.1.1.2 максимальна ціна потужності, яку Шипер готовий заплатити згідно з поданою
заявкою на придбання Потужності, представленій у відповідній формі Оператора ГТС який
виставляє Потужність на аукціон. Пропозиції з ціною нижче стартової ціни автоматично
відхиляються
16.2 На Аукціонах з єдиною ціною на добовий Продукт Потужності Користувач Платформи
може використовувати функцію зручних торгів, яка дозволяє автоматично подавати
Пропозицію на GSA на наступні Аукціони добових Продуктів Потужності відповідно до
попереднього замовлення Шипера, відповідно до пункту 16.2.1.
16.2.1
Якщо Користувач Платформи використовує, функцію комфортних\зручних
торгів відповідно до пункту 16.2, Користувач Платформи повинен вказати:
16.2.1.1 період\тривалість (від / до), протягом якого Пропозиція буде автоматично
розміщуватись на наступних Аукціонах добових продуктів потужності,
16.2.1.2 валюта пропозиції,
16.2.1.3 визначена одиниця пропозиції,
16.2.1.4 відповідні точки міждержавного з’єднання,
16.2.1.5 об’єм Потужністі, яку Шипер хоче придбати на даному Аукціоні, за умови, що
Пропозиція щодо об’єму Потужністі, поданої одним Шипером, не перевищує Потужність,
виставлену на даному Аукціоні,

16.2.1.6 мінімальний об’єм Потужності, що дорівнює або меншій, ніж об’єм, зазначений
у пункті 16.2.1.5, та прийнятний для Шипера в рамках розподілу Потужності на даному
Аукціоні у випадку, коли відповідно до алгоритму аукціону Шиперу розподіляється
зазначений ним в Запиті об’єм, зазначена в пункті 16.2.1.5,
16.2.1.7 ціна на Потужність, яку Шипер готовий заплатити згідно із запитом на
Потужність, що подається у формі відповідного Оператора ГТС, який забезпечує дану
Потужність на Аукціоні. Пропозиції із ціною нижче стартової ціни автоматично
відхиляються,
16.2.1.8 якщо Користувач Платформи готовий використати функцію Перенесення
Пропозиції згідно з пунктом 16.3, також повинен встановити відповідний прапорець
(тобто " Перенесення Пропозиції через невдалі торги ")
16.3 На Аукціон Добових Продуктів Потужності з єдиною ціною Користувач Платформи,
що використовує функцію зручних торгів відповідно до пункту 16.2, також може
використовувати функцію Перенесення Пропозиції через невдалі торги на GSA, що дозволяє
автоматично подавати Пропозицію на першому аукціоні Продукту Потужності протягом доби
для даної Газової Доби згідно з попереднім замовленням Шипера в рамках Пропозиції на
Аукціоні Продуктів добової Потужністі за ту саму Газову добу.
16.3.1
Якщо Користувач Платформи, що використовує функцію перенесення
пропозиції через невдалі торги згідно з пунктом 16.3, проводить закупівлю частини
потужності в межах об’єму, визначеного у Пропозиції відповідно до пунктів 16.2.1.516.2.1.6 під час аукціону добового продукту потужності, вищезазначені об’єми потужності
в Пропозиції на перенесення пропозиції\продовження термінів дії пропозиції через невдалі
торги для проведення першого Аукціону потужності Протягом доби для даної Газової доби
повинені бути змінені стосовно наступних параметрів:
16.3.1.1 мінімальний об’єм потужності, визначений Користувачем
відповідно до пункту 16.2.1.6, повинен бути зменшений до нуля ("0"),

Платформи

16.3.1.2 об’єм потужності, визначений Користувачем Платформи відповідно до пункту
16.2.1.5, повинен встановлюватися на рівні різниці між об’ємом зазначеним в даній точці,
і об’ємом потужності, придбаним Шипером в результаті проведення аукціону на Добовий
продукт потужності відповідно до пункту 16.3.1.
16.4 Користувач Платформи може на власний розгляд змінювати або скасовувати функцію
автоматичного подання пропозиції стосовно наступного:
16.4.1
функції зручних торгів, відповідно до пункту 16.2, за умови дотримання дати
першого раунду Аукціону добового Продукту Потужності, згідно з початковою
пропозицією,
16.4.2
функції перенесення пропозиції через невдалі торги, згідно з пунктом 16.3, за
умови дотримання дати першого раунду Аукціону для продукту потужності протягом доби,
відповідно до пропозиції\ згідно з початковою пропозицією.
16.5 Шипери повинні автоматично отримувати повідомлення з інформацією щодо
встановлення або скасування функціональних можливостей, зазначених у пунктах 16.1 - 16.3.
16.6 Пропозиції, подані шляхом автоматичного подання пропозицій, вважаються наданими
Користувачем Платформи, який діє від імені Шипера.
§ 17 Фінансова надійність Шипера

17.1 Оператор ГТС, який виставляє Потужність на аукціон, може виставити вимогу про
доведення Шипером власної фінансової надійності, відповідно до правил, встановлених
відповідним оператором ГТС, зокрема на основі поданих фінансових документів, що впливає
на можливість подання Шипером обов'язкової пропозиції на Аукціоні.
17.2 Пропозиція, яка перевищує фінансову надійність Шипера, визначена відповідно до
пункту 17.1, буде відхилена, про що Шипер повинні негайно повідомити через GSA.
§ 18 Перетворення потужності
18.1

Перетворення переривчатої Потужність у Гарантовану Потужність.

18.1.1
Якщо TNC або інший рівноцінний документ Оператора ГТС дозволяє, Шипер
який має право на переривчасту Потужність разом з пропозицією, поданою у порядку
Аукціону з покроковим підвищенням ціни або Аукціону з єдиною ціною в даній точці, може
через GSA подати заявку до Оператора ГТС на обмін переривчастої Потужністі, що
отримується Шипером, на Гарантовану Потужність, в межах даної Пропозиції.
18.1.2
Якщо в результаті аукціону Потужність буде розподілена даному Шиперу, його
заявка повинна бути принятою, за винятком випадків, коли TNC або рівноцінний документ
Оператора ГТС, що виставляє Потужність на даному аукціоні, передбачає інше.
18.2 Перетворення Нерозподіленої Потужність в Об'єднану потужність.
18.2.1
Якщо TNC або інший рівноцінний документ Оператора ГТС дозволяє, Шипер
який має право на нерозподілену Потужність разом з пропозицією, поданою на Аукціоні з
покроковим підвищенням ціни в даній точці, може через GSA повідомити відповідного
Оператора ГТС про намір здійснити перетворення Нерозподіленої Потужністі, що
отримується Шипером, на Об'єднану Потужність, в межах, передбачених даною
пропозицією.
§ 19 Платформа GSA, як організований торгівельний майданчик (OMP) для здійснення
трансакцій на вторинному ринку
19.1 Платформа GSA - це організований ринковий майданчик (OMP), визначений ст. 2
пунктом 4 Виконавчого розпорядження Єврокомісії (ЄС) № 1348/2014 від 17 грудня 2014 р.
Про звітність даних відповідно до статті 8 (2) та статті 8 (6) Регламенту (ЄС) № 1227/2011
Європейського Парламенту та Ради з питань цілісності та прозорості оптового ринку
енергоносіїв ("Регламент впровадження REMIT").
19.2 Зобов’язання щодо звітності для учасників ринку відповідно до статті 8 REMIT та
пункту 1 статті 6 Регламенту впровадження REMIT можуть виконуватися через організований
ринковий майданчик, тобто платформу GSA. В разі надходження відповідного запиту від
Шипера Оператор GSA пропонує угоду щодо надання інформації для того, щоб учасники
ринку могли виконувати вищезазначені зобов'язання.
19.3 Користувачі платформи GSA зобов'язані дотримуватися положень REMIT, включаючи
положення, що містяться у статтях 3 та 5 REMIT.
19.4 Відповідно до статті 15 REMIT, Оператор GSA контролює ринок та повідомляє
національним регуляторним органам про можливі порушення REMIT, включаючи порушення
положень, передбачених статтями 3 та 5 REMIT.

f ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

§ 20 Обов'язки Шипера щодо використання GSA
20.1 Шипер та відповідні Користувачі Платформи повинні діяти обережно і розважливо та
уникати діяльності, яка може прямо та / або опосередковано заподіяти шкоду чи знизити
ефективність або результативність GSA, зокрема, вживає будь-яких дій, спрямованих на
захист GSA від атак на інформаційні системи, в т.ч. , але не обмежуючись захистом від спамів,
вірусів, примусового приведення, троянського вірусу, атак відмов в роботі, атак ping of death,
підбору паролів\відслідковування та фальсифакацій, а також атак перебору за словником.
20.2 Незважаючи на положення пункту 10.6, Шипер та його Користувачі Платформи не
можуть втручатися в Аукціон, наприклад, використовуючи другий рахунок або третю сторону
або штучно збільшуючи ціни в результаті проведення торгів проти себе. Шипер та його
Користувачі Платформи не повинні здійснювати маніпуляції з Аукціонами, проводячи торги
черех фіктивних учасників (тобто, використовуючи sniper інструменти), використовуючи
партнерів, щоб підвищувати ціну або виконуючи функції кількох учасників на одному
аукціоні.
20.3

У разі порушення вищезазначених правил застосовуються розділи 24 - 25.

20.4 Шипер повинен співпрацювати з Оператором GSA відповідно до обставин, для
забезпечення надійності послуг і, зокрема, негайно повідомляти Оператора GSA електронною
поштою про виявлення будь-яких порушень в роботі GSA або загрозливих ситуацій,
зазначених у 20.1 або 20.2.
20.5 Усі дії, які вживаються Шипером та його Користувачами на Платформі GSA або щодо
GSA, повинні відповідати даним Правилам, Правилам обробки персональних даних, діючим
правовим нормам та враховуючи кращі практики.
§ 21 Доступ до платформи GSA
21.1 Право на використання GSA та функцій GSA існує лише врамках існуючого
технологічного стану та технологічній доступності GSA, включаючи комбіновані системи
Оператора ГТС. Оператор GSA за необхідністю може обмежити або скасувати право на
використання GSA на тимчасовій основі, для гарантування безпеки та цілісністі сервера або
запровадження технічних заходів для покращення роботи або проведення технічного
обслуговування. Оператор GSA заздалегідь повідомляє Шиперів про заплановану можливість
виключення або обмеження наявності GSA, спричинену спрямованими на покращення роботи
або проведення технічного обслуговування діями.
21.2 Право на використання GSA може бути тимчасово обмежене або виключене у випадку
несподіваних порушень або технічних труднощів, як, зокрема, поломки систем
електропостачання або помилки апаратного чи системного характеру. Оператор GSA
повідомляє Шиперам, які постраждали від вищезазначеного, і негайно вживає всіх економічно
обґрунтованих заходів для усунення порушень або технічних труднощів та якнайшвидше
відновлення доступності GSA. Це не повинно обмежувати § 27.
21.3 На письмовий запит, поданий Оператором ГТС, який Виставляє свою Потужність на
аукціоні, або на вимогу відповідного органу, Оператор GSA може зупинити або скасувати
даний аукціон. Оператор GSA повідомляє Шиперів, на яких впливає вищезазначене.
21.4 Якщо право на використання GSA буде обмежено або скасовано відповідно до пункту
21.2 або 21.3, всі незавершені процедури можуть бути перервані або скасовані. Процедури, які
були перервані або скасовані через обставини, визначені в пунктах 21.2 або 21.3, наскільки це
можливо та відповідно до рішення відповідних Оператора(ів) ГТС, повинні бути відновлені
або повторені пізніше, за умови, що Термін\тривалість продукту потужності, процедуру якого

було перервана або скасована, ще не почався. Якщо процедура поновлена або повторена,
Шиперт повинен бути заздалегідь повідомлений про це в електронному вигляді через GSA.
§ 22 Безпека GSA
22.1 Користувач Платформи не повинен використовувати облікові записи інших
Користувачів Платформи та надавати свій обліковий запис іншим особам.
22.2

Шипер повинен гарантувати наступне:

22.2.1
Ім'я Користувача Платформи (логін) та пароль до облікового запису GSA не
надаються, не можеть бути доступними та захищаються від несанкціонованого
використання третіми особами;
22.2.2
один пароль та одне ім’я Користувача Платформа (логін) призначені лише
одному Користувачу Платформи та
22.2.3
комп'ютер або робоча станція не залишаються без нагляду або без контролю
після того, як Користувач Платформи входить у GSA.
22.3 Шипер повинен негайно повідомити Оператору GSA про будь-яку обґрунтовану
підозру про те, що пароль та ім’я Користувача Платформи (логін) стали доступні сторонній
особі.
§ 23 Строк дії та припинення дії Угоди про використання GSA
23.1

Угода про використання GSA укладається на невизначений час.

23.2 Незважаючи на положення пункту 4.6, Шипер має право негайно будь-коли розірвати
Угоду про використання GSA.
23.3 Повідомлення про припинення дії Угоди подається у письмовій формі. В іншому
випадку воно вважатиметься недійсним.
23.4 4 Оператор GSA може розірвати Угоду про використання GSA лише за обставин,
зазначених у пунктах 23.5 та § 25.
23.5 У момент видалення всіх облікових записів Користувачів Платформи певного Шипера
Угода про використання GSA вважається розірваною Оператором GSA, що підлягає
негайному виконанню.
23.6 Припинення дії Угоди про використання GSA не повинно обмежувати дію обов'язкових
пропозицій, які були в достатньому обсязі представлені Шипером до розірвання дії Угоди про
використання GSA
§ 24 Блокування або деактивація облікових записів Користувачів Платформи та
деактивація Шиперів
24.1 Кожен Шипер зобов'язаний постійно перевіряти, що він та кожен його Користувач
Платформи:
24.1.1
використовують Платформу GSA відповідно до умов, викладених в Угоді про
використання GSA,
24.1.2
відповідають всім вимогам даного Оператора ГТС щодо придбання потужності
на GSA, встановлених в його Кодексі ГТС або інших відповідних документах, про які
повідомлено Шиперу відповідно до пункту 6 цього документу.
24.2 Блокування Облікового запису Користувача Платформи.

24.2.1 Кожен Шипер має право звернутися до Оператора GSA стосовно блокування
облікового запису Користувача Платформи.
24.2.2 Блокування облікових записів користувачів Платформи здійснюється Оператором
GSA за запитом Користувача Платформи, що має право керувати даними свого Шипера на
GSA, відповідно до пункту 24.2.5.
24.2.3 Блокування облікового запису припиняє можливість використання всіх функцій
певного облікового запису Користувачем Платформи без необхідності деактивації такого
обліковий запису Користувача Платформи.
24.2.4 Запит, зазначений у пункті 24.2.1, надсилається електронною поштою на наступну
адресу: aukcje@gsaplatform.eu.
24.2.5 Оператор GSA залишає за собою право заблокувати обліковий запис Користувача
Платформи, який порушує умови використання Платформи GSA, зазначені в пункті 24.1.1.
24.2.6
У разі блокування облікового запису відповідно до пункту 24.2.5 Оператор GSA
повинен повідомити відповідного Шипера про блокування облікового запису разом з
викладенням причин, а також визначити з Шипером подальші процесуальні дії з цього
питання.
24.3

Деактивація облікового запису Шипера або Користувача Платформи.

24.3.1
Якщо Оператор ГТС виявить, що Шипер та/або Користувач Платформи більше
не виконує всі необхідні вимоги відповідно до пункту 24.1.2, Оператор ГТС повинен
повідомити Оператору GSA про відкликання дозволу для певного Шипера та/або
Користувача платформи. Оператор GSA має право деактивувати Шипера та/або
Користувача Платформи щодо будь-якого відповідного Оператора ГТС, тільки якщо
схвалення даного Шипера та/або Користувача Платформи відкликано відповідним
оператором ГТС, який затверджував даного Шипера та / або Користувача Платформи
відповідно до розділу 6 з урахуванням пунктів 24.3. 2 - 24.3.3.
24.3.2
В разі наявності будь-яких доказів або підстав вважати, що Користувач
Платформи грубо порушив Правила, зазначені в пункті 24.1.1, Оператор GSA може
деактивувати обліковий запис такого Користувача Платформи. У такому випадку Оператор
GSA повинен враховувати інтереси всіх інших Користувачів Платформи, відповідних
Шиперів і всіх інших Шиперів.
24.3.3
Деактивація облікового запису Користувача платформи може також бути
ініційована на запит Шипера, якого представляє даний Користувач Платформи. Запит може
бути поданий в електронному вигляді разом із скан-копією документів, що підтверджують
право заявника представляти
Шипера, та надсилається за наступною адресою:
aukcje@gsaplatform.eu. Пункт 5.12 застосовується відповідно.
24.3.4
У разі деактивації облікового запису Користувача Платформи, відповідно до
пункту 24.3.6, Користувач Платформи не може зареєструватися в GSA або використовувати
інший обліковий запис.
24.3.5
Оператор GSA повинен негайно в електронному вигляді повідомити
Користувача Платформи і його Шипера про деактивації облікового запису Шипера або
даного Користувача Платформи відповідно до пунктів 24.3.1 - 24.3.3.
24.3.6
У разі деактивації облікового запису Користувача Платформи відповідно до
пункту 24.3.2, Оператор GSA може повторно активувати такого Користувача Платформи за
умови, що Шипер передає письмову заяву Оператору GSA про гарантування дотримання

Користувачем Платформи внутрішніх процедур, щодо дотримання правил, визначених в
пункті 24.1.1цих Правил.
24.3.7
Якщо знову активований обліковий запис Користувача платформи відповідно до
пункту 24.3.6 знову деактивовано відповідно до пункту 24.3.2, Оператор GSA має право
відмовитись від чергової повторної активації цього Користувача Платформи (ліквідація
облікового запису Користувача платформи).
24.4 Для повторного схвалення даного Шипера та/або Користувача платформи даним TSO
необхідно повторити процедуру, описану в § 6.
24.5 Блокування облікового запису Користувача Платформи відповідно до пункту 24.2 або
деактивація облікового запису Користувача Платформи відповідно до пункту 24.3 набирає
чинності негайно і означає, що такий Користувач Платформи більше не має права вчиняти
будь-які дії щодо GSA.
24.6 Деактивація Шипера відповідно до пункту 24.3.1 набирає чинності негайно. Оператор
GSA негайно в електронному вигляді повідомляє Шиперата, його Користувачів Платформи
про деактивацію Шипера. Деактивація Шипера означає, що всі його Користувачі Платформи
більше не мають права вчиняти будь-які дії щодо GSA в рамках дезактивації.
§ 25 Припинення дії Угоди про користування GSA Оператором GSA
25.1

Оператор GSA може негайно розірвати Угоду про користування GSA у разі:

25.1.1 грубих порушення положень Угоди про користування GSA Шипером;
25.1.2 будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу належне функціонування GSA,
вжиті Шипером;
25.1.3 не гарантування Шипером дотримування його Користувачами Платформи всіх прав
та обов'язків, передбачених Угодою про використання GSA;
25.1.4 зберігання інформація
припинення діяльності;

стосовно

Шипера про банкрутство, ліквідація або

25.1.5 отримання рішення компетентного органу про те, що Шипера неправомірно
використовував або вчинив шахрайство щодо розподілу потужностей в одній з точок
входу/виходу або точок міждержавного з’єднання, включаючи запит про виключення
Шипера з GSA.
25.2 До розірвання Угоди про використання GSA відповідно до пункту 25.1, Оператор GSA
повинен повідомити Шипера в електронному вигляді через GSA про будь-яке порушення
положень Угоди про користування GSA і зобов'язати усунути таке порушення або вимагати
дотримуватися положень Угоди для використання GSA. У повідомленні має бути зазначено
наступне:

25.2.1 порушення положень Угоди про користування GSA, та
25.2.2 необхідні дії, які Шипер повинен вжити, та
25.2.3 період, не менше чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту отримання
повідомлення, протягом якого необхідно здійснити вищезазначені дії.

25.3 Шипер повинен мати право пояснювати причини надання такого повідомлення та з цієї
причини просити Оператор GSA проведення наради зробивши запит електронним листом. У
засіданні бере участь відповідний Оператор ГТС.
25.4 Відповідно до домовленостей, досягнутих на нараді, якщо Шипер не робить
запропонованих йому дій для виправлення ситуації протягом певного періоду, Оператор GSA
має право розірвати Угоду про використання GSA, укладену з цим Шипером, з негайним
вступом в силу. Рішення про розірвання Угоди про використання GSA приймається протягом
семи (7) - чотирнадцяти (14) календарних днів після закінчення періоду, визначеного в
повідомленні. Оператор GSA повідомляє Шипера про своє рішення рекомендованою листом
із запитом зворотного отримання. Надіславши повідомлення про розірвання, Оператор GSA
ліквідує профіль Шипера та акаунти його Користувачів Платформи.
25.5 В повідомленні про розірвання Угоди про використання GSA повинні бути вказані
причини розірвання, а також дата припинення дії Угоди про використання GSA.
25.6 Оператор GSA повинен повідомити відповідного Оператора ГТС поштою
рекомендованим листом із зворотним повідомленням про розірвання дії Угоди про
використання GSA з Ширером, щоб дати Оператору ГТС можливість виконувати свої
інформаційні зобов'язання перед компетентними органами відповідно до положень
обов'язкових правових норм. Листування повинна бути доповнено копією повідомлень,
доставлених Шиперу.
25.7 Після припинення дії Угоди про використання GSA Оператор GSA ліквідує профіль
Відправника та рахунки всіх Користувачів Платформи.
§ 26 Скарги\ претензії
26.1 Шипер може подати скаргу , якщо Послуги, що надаються відповідно до GSA, не
виконуються відповідно до положень Угоди про використання GSA.
26.2 Скарга може бути подана в електронному вигляді використовуючи контактну форму
або електронною поштою на наступну адресу: aukcje@gsaplatform.eu або в письмовій формі
на адресу реєстррації офісу Оператора GSA. Скарга повинна містити дані Шипера та опис
застережень.
26.3 Оператор GSA повинен розглянути скаргу протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з
моменту її отримання. Оператор GSA може відмовити в розгляді скарги, поданій після 90
(дев'яноста) робочих днів з моменту виникнення її причин.
26.4 Відповідь на скаргу має бути відправлена на адресу електронної пошти, з якої було
надіслано скаргу, і на електронну пошту Користувача Платформи, що діє від імені Шипера, та
який має право керувати даними на GSA.
§ 27 Відповідальність та гарантія
27.1 Оператор GSA надає для використання GSA відповідно до умов, описаних в Угоді про
використання GSA.
27.2 Оператор GSA не несе відповідальності ні за поведінку Шипера, користувачів
Платформи та ISO відповідно до GSA, ні за наслідки їхніх дій, які не відповідають положенням
Угоди щодо використання положень GSA. Оператор GSA, зокрема, не несе відповідальності
за правдивість та достовірність інформації, що надається через GSA Шиперами,
Користувачами Платформи та Операторами сумісної системи (ISO), щодо здатності
Операторів сумісних систем (ISO) забезпечити потужності через GSA та платоспроможність
Користувачів Платформи, які замовляють потужності на аукціонах. Оператор GSA не несе

відповідальності за виконання Договорів про транспортування газу між ISO та Шипером у
межах замовлених потужностей, зокрема, за будь-яке невиконання Договору про
транспортування газу з Шипером, незважаючи на подання Обов'язкової пропозиції в рамках
Аукціону.
27.3 Відповідальність Оператора GSA за невиконання або неналежне виконання Угоди про
використання GSA обмежується передбачуваними прямими збитками, понесеними через
порушення основних обов'язків Оператора GSA.
27.4 Сторони Угоди про використання GSA несуть відповідальність за будь-який збиток,
заподіяний третій особі, шкоду завдану людині та тілесні ушкодження відповідно до
загальних положень і умов Цивільного кодексу.
27.5 Відповідно до правил, описаних у розділі 27, сторони Угоди про користування GSA
несуть відповідальність за збитки, спричинені невиконанням або неналежним виконанням
зобов'язань Угоди про використання GSA представниками даної сторони.
§ 28 Форс-мажор
28.1 Форс-мажор означає будь-яку подію, яке виникає в результаті обставин, що не залежать
від сторін і не викликаних з їхньої вини, яких не можна передбачити або уникнути (або
уникнути вчасно) з належною обачністю та застосуванням технічно та економічно
обґрунтованих заходів, що тимчасово або назавжди перешкоджає виконувати договірні
зобов'язання до таких подій належать, зокрема: стихійні лиха, терористичні акти, перебої в
електропостачанні або зв'язку, законні страйки і правові норми або дії, визначені установами,
урядовими установами або судами (незалежно від того, чи законні вони чи ні).
28.2 В разі виникнення форс-мажорних обставин, сторона, яка посилається на форс-мажорні
обставини, звільняється від своїх зобов'язань, на які впливають дані форс-мажорні обставини,
протягом усього терміну їх дії. В такому випадку інша сторона звільняється від своїх
договірних зобов'язань до тих пір, поки сторона, на яку впливають обставини непереборної
сили, не в зможе виконати свої договірні зобов'язання.
28.3 Сторона, на яку впливає форс-мажор, повинна негайно повідомити іншу сторону про
причини та очікувану тривалість форс-мажорних обставин. Сторона, яка постраждала від
форс-мажорних обставин, повинна докласти всіх зусиль з використанням всіх технічно і
економічно обґрунтованих заходів, щоб якнайшвидше відновити свої договірні зобов'язання.
28.4 Якщо для виконання своїх договірних зобов'язань будь-яка зі сторін використовує
третю особу, і третя сторона піддається дії форс-мажорних обставин або іншій ситуації,
зазначеній у 28.1, така подія вважатиметься форс-мажором, що впливає на сторону.
§ 29 Конфіденційність
29.1 Без обмеження дії розділів 7 - 8 Угоди про використання GSA, Сторони погоджуються
розглядати всю інформацію, як конфіденційну, з урахуванням 29.3, отриману відповідно до
та у зв'язку з використанням GSA (далі як «Конфіденційна Інформація ») та не розголошувати
таку інформацію третім особам, якщо відповідні сторони Угоди про використання GSA не
дали попередньої письмової згоди на таке розголошення. Будь-яка вже відома інформація
сторонам Угоди про використання GSA, не вважається конфіденційною з моменту їх
отримання.
29.2 Сторони Угоди про використання GSA повинні використовувати конфіденційну
інформацію виключно для цілей Угоди про використання GSA.

29.3 Сторони Угоди про використання GSA мають право розголошувати конфіденційну
інформацію, отриману від іншої сторони, без попереднього письмового повідомлення іншої
сторони в наступних випадках:
29.3.1 із задіяними в роботі суб'єктами в значенні Директиви 2006/43 / EC Європейського
парламенту і Ради від 17 травня 2006 року Про обов'язковий аудит річних звітів і
консолідованих рахунків за умови, що таке розкриття інформації, вимагається для належного
виконання свої зобов’язань в рамках Угоди про використання GSA; у такому випадку сторона,
що розкриває інформацію, повинна забезпечити розгляд будь-якої отриманої інформації
задіяними в роботі суб'єктами, як конфіденційної;
29.3.2 своїм представникам, консультантам, банкам і страховим агентствам при необхідності
належним чином виконувати угоди та за умови, що такі особи, компанії або агентства
зобов'язуються розглядати будь-яку отриману інформацію як конфіденційну або зобов'язані за
законом зберігати її конфіденційність на підставі їх професії;
29.3.3 та/або третій Стороні в тій мірі, в якій Конфіденційна інформація :
29.3.3.1
вже є загальнодоступною або оприлюдненою для громадськості таким чином,
дії, здійснені Адресатом Угоди про використання GSA, не мали впливу; або
29.3.3.2
повинна бути оприлюднена Оператором ГТС та\або сторонами Угоди про
користування GSA відповідно до законодавства або на підставі запиту регулюючого органу.
У такому випадку сторони Угоди про використання GSA, які розкривають інформацію,
повинні негайно повідомити про це інші сторони.
29.4 Зобов’язання щодо конфіденційності закінчуються через п’ять (5) років після
припинення дії Угоди про використання GSA.
29.5 Це повинно обмежувати дію ст. 16 Директиви 2009/73 / ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 13 липня 2009 р. Про загальні правила внутрішнього ринку природного газу та
відповідних національних норм
29.6 Це не повинно обмежувати дію та положень Регламенту REMIT, що застосовуються
згідно з цими Правилами.
§ 30 Зміни до Угоди про користування GSA
30.1 Оператор GSA залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати обсяг і
зміст Угоди про користування GSA, зокрема:
30.1.1 якщо необхідно виконати вимоги діючих норм та / або законних рішень чи
розпоряджень, виданих судами або національними чи міжнародними органами (наприклад,
рішення компетентного регулюючого органу),
30.1.2 внаслідок розробки GSA та нових технічних вимог,
30.1.3 у зв'язку з операційними потребами GSA.
30.2 Шипери повинні бути негайно проінформовані в електронному вигляді через GSA про всі
зведені модифікації або доповнення. Якщо Шипер не приймає поправки до Угоди про
використання GSA, він може розірвати Угоду про використання GSA відповідно до пункту
23.2 цих правил. Таке розірвання не повинно завдавати шкоди обов'язковим пропозиціям, які
були відправлені Шиперам до розірвання Угоди про використання GSA.
§ 31 Юрисдикція та законодавство

31.1 Угода про використання GSA регулюється польським законодавством, включаючи,
зокрема, Цивільний кодекс та закон про надання електронних послуг від 18 липня 2002 роки
(Журнал законів № 2017.1219).
31.2 Усі спори, що виникають з Угоди про використання GSA або пов'язані з ними, повинні
вирішуватися судом загальної юрисдикції для Платформи GSA.
§ 32 Мова та подільність договірних положень
32.1 Юридичну силу має виключно версія даних Правил польською мовою. Будь-які версії
іншою мовою підготовлені тільки в якості інформації. У разі розбіжностей між версіями
правила на польській мові мають переважну силу.
32.2 Якщо будь-яке з положень даних правил є або стає неефективним або таким, що не
підлягає виконанню, то це не повинно впливати на дію іншої частини\решти цих Правил.
Якщо будь-яке положення буде визнано недійсним або таким, що не підлягає виконанню, таке
недійсне або нездійсненне положення повинно бути замінено на чинне і таке, що підлягає
виконанню регулювання, яке найбільшою мірою відображає економічний задум початкового
положення. Те ж саме відноситься до всіх розбіжностей, які випливають з даного документу.
§ 33 Перехідні положення
33.1 У зв’язку з набуттям чинності положень CAM NC в рамках процесу нової (збільшеної)
Потужності, Оператор GSA заздалегідь адаптує функціональні\ операційні функції платформи
GSA до всіх необхідних заходів, передбачених проектними документами, підготовленими
Операторами ГТС та затвердженими відповідними національними регулюючими органами в
рамках вищезазначеного процесу стосовно будь-яких поправок відповідно до CAM NC, що
стосуються щорічних Аукціонів продуктів Потужності та інформує Шиперів про способи
використання нових функціональних можливостей

