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1. Вступ 

1.1 Ціль даного документу 

Дана інструкція призначена для шиперів, що користуються системою. Вона спрямована на 

опис використання функцій та можливостей порталу платформи GSA. 

1.2 Загальний опис системи 

GSA Платформа (GSA) – це ІТ-система, яка використовується на аукціоні Операторами ГТС 

(TSO). Учасниками аукціону є користувачі системи, тобто клієнти Операторів. Правила 

аукціону викладені в Регламенті Комісії (ЄС) № 984/2013 від 14 жовтня 2013 року Про 

встановлення Мережевого кодексу щодо механізмів розподілу потужності в газотранспортних 

системах та Кодексу газотранспортної системи. 

Детальний опис системи аукціону наведено нижче. 

Терміни та скорочення: 

№ Абревіатура/Терміни Опис 

1 TSO Оператор ГТС – енергетична компанія, що 

займається транспортуванням газового палива, та є 

відповідальною за рух в газотранспортній системі. 

2 Шипер Фізична чи юридична особа, а також суб'єкт 

господарювання, яка не має правосуб'єктності, але 

має дієздатність (див. Статтю 331 Цивільного 

кодексу), та використовує послуги з транспортування 

за договором транспортування газу, укладеним з 

TSO. 

3 Користувач системи Суб'єкт господарювання, який використовує 

транспортну систему за договором транспортування 

газу та є Шипером або Користувачем мережі (як 

визначено в TNC в. 23) 

4 Клієнт/Користувач Користувач GSA, що має захищений паролем доступ 

до GSA та уповноважений виконувати конкретні 

завдання в GSA 

5 CAM Механізми розподілу потужності, що регулюються 

відповідним регламентом Комісії ЄС 

6 GSA Платформа GSA (система, платформа) 

7 TNC Кодекс ГТС – сукупність правил, що регулюють 

процес транспортування природного газу в Польщі. 

8 EDIG@S Стандарт обміну інформацією в газовій галузі на 

основі EDI (Електронний обмін даними) 

9 Газовий день Період з 5:00 ранку до 5:00 ранку за всесвітнім 

координованим часом (UTC) наступного дня під час 

зимового часу, та з 4:00 ранку до 4:00 ранку UTC 

наступного дня у літній час. 

10 Газовий рік Період з 1 жовтня року, що передує поточному, і до 

30 вересня поточного року (з урахуванням газових 

днів). 

11 Потужність Максимальний об’єм газу за годину, який доступний 

для транспортування у точці входу або збирається з 

ГТС у точку точці. 

12 Авторизація Процедури перевірки, виконані системою GSA. 
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13 Перевірка Перевірки, виконані користувачем за межами GSA; 

їх результат вводиться в систему користувачем, напр. 

як зміна статусу документа. 

14 Об’єднана потужність Стандартний продукт потужності, що складається з 

відповідної вхідної та вихідної потужності з обох 

сторін міждержавного з’єднання. 

15 Стандартний продукт 

потужності 

Об’єм потужності в конкретний час у конкретній 

точці міждержавного з’єднання. 

16 Тип продукту (за тривалістю) Тривалість періоду, на який пропонується 

стандартний продукт. Система GSA підтримує такі 

типи продуктів: річні, квартальні, місячні. 
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2 Загальна інформація по системі GSA  

2.1 Основні елементи порталу GSA 

 

Зображення 1 - Основні елементи порталу 

1 - Панель з логотипом системи; клацніть його, щоб відобразити головну сторінку системи. 

ВАЖЛИВО! Натисніть на панель під час, наприклад, торгів для переходу на головну сторінку 

без збереження введених даних. 

2 - Інформація про зареєстрованого користувача. 

3 - Вибір мови системи. 

4 - Меню: основний системний навігаційний інструмент, що дозволяє отримати доступ до 

різних системних областей. 
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2.2 Компоненти: поля, списки вибору, кнопки 

Опис базових компонентів системи  GSA 

Компонент Опис 

 
Кнопки, що використовуються для переходу між 

сторінками; вони розташовані під відображеними 

таблицями з результатами за умови, якщо є більше 

інформації, ніж може бути відображено на одній 

сторінці. 

1) перейти на наступну/попередню сторінку; також 

відображається поточна сторінка. 

 
Кнопка «попереднього перегляду», яка 

використовується для відображення, наприклад 

Поточні деталі аукціону. 

 
Просте поле пошуку: звужує результати за допомогою 

введеної фрази або набору символів. 

1)  

2)  

3)  

Кнопки сортування: 

1) сортування значень за замовчуванням у стовпці 

2) сортування значень стовпців у порядку зростання 

3) сортування значень стовпців у порядку зменшення 

 

2.3 Навігація по порталу 

Використовуйте верхнє меню для навігації по порталу. Воно містить посилання на конкретні 

списки, згруповані за тематикою. 

Верхнє меню розроблено як випадне меню, що означає, що натискання на елемент, який 

містить декілька більш детальних елементів, відобразить ці елементи, а частина екрана, що 

відображає форми, не зміниться, поки не буде вибрано пункт меню, який не містить більш 

детальних елементів. 

Заповнюючи поля форми, натисніть на верхнє меню, щоб перейти до форми даного пункту 

меню, не зберігаючи дані у раніше заповненій формі. 

По всій системі відображаються підказки під час наведення курсору на значок. Це дозволяє 

користувачеві інтуїтивно орієнтуватися в системі. 

 
Зображення 2 – Значок з Підказками 

2.3.1 Підтвердження та збереження 

Натисніть кнопку  Додати/редагувати торги, щоб підтвердити дані, введені 

у форму, відповідно до правил бізнесу. GSA підтримує однорівневу градацію даних з 

помилками. Дані з помилками підсвічуються червоним кольором. 

Червоне повідомлення означає помилку, що перешкоджає подальшій роботі системи; дані 

потрібно виправити, а невдалу операція повторити. 
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Зображення 3 – Червоне повідомлення про помилку 

Зелене повідомлення означає те, що операція успішно завершена. 

 
Зображення 4 – Зелене повідомлення 

 

2.3.2 Скасувати, повернутись, відмовитись 

Щоб повернутися до списку, який переглядали раніше та який був початковою точкою 

переходу до поточного списку, натисніть кнопку Назад , щоб повернутися до 

попереднього списку. Дані, введені в поточній формі з моменту останнього збереження, не 

будуть збережені (при торгах на аукціоні нова потужність у раунді не буде врахована). 
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3 АДМІНІСТРУВАННЯ 

3.1 Доступ до системи 

Система GSA – це Інтернет-портал на базі платформи Java – Enterprise Edition. Доступ до 

системи здійснюється через веб-браузер. 

Доступ залежить від рівня авторизації. Ця інструкція охоплює обсяг операцій, доступних для 

Користувача системи, який є Шипером. 

3.2 Реєстрація користувача 

Якщо користувач хоче зареєструватися в GSA, необхідно натиснути кнопку Зареєструватись 

для користувача системи на домашній сторінці. Після відкриється реєстраційна 

форма. 

 

Signup- Реєстрація 

User- Користувач 

Login- Логін 
First name- Ім’я 

Last name- Прізвище 

Company code ZUP\EIC- Код компанії ZUP\EIC 
Line phone- Стаціонарний телефон 

Mobile phone- мобільний телефон 
Notification language- мова сповіщення 

Time zone- часова зона 

Password- пароль 
Repeat password- повторіть пароль 

Fields marked with asterisk (*) are required- поля із зірочкою (*) є обов’язковими 

Next- далі 
 

Зображення 5 – Реєстрація користувача – крок 1 
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Signup- Реєстрація 
Company – Компанія  

Full name – Повна назва/ім’я 

Short name – Коротка назва/ім’я 
Postal address and city – Поштова адреса та  

Address – Адреса  
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VAT number – ІПН  

IBAN number – номер IBAN 
BIC number – номер BIC 

Currency – Валюта 

Language – Мова 
Choose TSO for Auction – Обрати TSO для аукціону 

Available – доступний 

Selected – обраний 
Choose TSO for Secondary Market – Обрати TSO для вторинного ринку 

Choose TSO for Demand Assessment – Обрати TSO для оцінки попиту 

Choose Balancing Group – Обрати балансуючу групу 
Fields marked with asterisk (*) are required- поля із зірочкою (*) є обов’язковими 

Back – Назад  

Next- Далі 

Зображення 6 – Реєстрація користувача – крок 2 

 

 

Signup- Реєстрація 

Terms – Умови 
Accept terms – Прийняти умови 

GAZ-SYSTEM Auction Platform Rules - Правила аукціонної платформи GAZ-SYSTEM  

I hereby give my consent to the processing of my personal data…by the Gas Transmission Operator  GAZ-SYSTEM S.A. – Я даю згоду на обробку 
персональних даних…Оператором ГТС GAZ-SYSTEM S.A…. 

I agree – Я погоджуюсь 

Captcha – Капча (комп'ютерний тест Тьюринга для розрізнення комп'ютерів і людей)  
Fields marked with asterisk (*) are required- поля із зірочкою (*) є обов’язковими 

Back – Назад 

Register – Зареєструватись  

Зображення 7 – Реєстрація користувача – крок 3 

 

Усі поля з червоною зірочкою є обов’язковими та повинні бути заповнені. 

Після успішної реєстрації відображається відповідне повідомлення про підтвердження. 
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Signup- Реєстрація 

Confirmation – Підтвердження 

Registration confirmation has been sent to your e-mail – Підтвердження реєстрації було відправлено вам на електронну пошту 
Log in page – Сторінка входу в систему 

Зображення 8 – Підтвердження реєстрації 

 

3.3 Вхід у систему 

Користувач системи входить у систему після введення логіну та пароля. Після введення URL-

адреси системи GSA у веб-браузері відображається екран входу. 

 

Зображення 9 – Вхід у систему 

 

Після введення імені користувача та пароля у формі для входу система перевіряє, чи існує 

такий користувач у системі та чи правильний пароль. Якщо обліковий запис було створено за 

допомогою реєстраційної форми, потрібно використовувати пароль, вказаний у цій формі. 

Після натискання клавіші Enter або кнопки «Увійти/ Log in» з'являється поле «PIN-код», і 

користувач системи може вибрати форму аутентифікації: 
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1 - через SMS – SMS буде надіслано на номер, наданий під час реєстрації, із наступним 

текстом: "Вхід на платформу GSA: рррр-мм-дд. PIN-код: xxxxxx. Код можна використовувати 

протягом 5 хвилин з моменту отримання", або 

2 - через електронну пошту – на адресу електронної пошти, надану під час реєстрації буде 

надіслано повідомлення з PIN-кодом: xxxxxx. Код можна використовувати протягом 5 хвилин 

з моменту отримання. 

 

 

Зображення 9.1 – Вхід у систему з кодом, отриманим через SMS 

 

 

Зображення 9.2 – Вхід у систему з кодом, отриманим через електронну пошту 
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3.4 Відновлення паролю 

Користувач може використовувати функцію відновлення пароля, якщо він не може увійти в 

систему. Для цього натисніть кнопку Забули пароль?  на головній сторінці та 

введіть у систему електронну адресу користувачем; Інструкція щодо відновлення пароля буде 

надіслана на цей електронний лист. 

 

Sent reset instruction – Надіслати Інструкцію щодо відновлення пароля 

Cancel – Відмінити  

Зображення 10 – Форма відновлення паролю 
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4 АУКЦІОНИ 

4.1 Календар аукціонів 

У верхньому меню виберіть Аукціони/Auctions -> Календар аукціонів/Auction calendar. 

Календар дозволяє переглядати дати публікації аукціону, визначені в системі, та забезпечує 

оновлення продуктів, які можуть бути виставлені на аукціон в конкретні дати. Він 

відображається як річний календар, а понеділок – перший день тижня. Список можна 

відсортувати за аукціонами базуючись на: 

Рік/ Year, 

Тип продукту/ Product type, 

Оператор/ Operator. 

 

Auction schedule – Розклад аукціонів  

Hide filters – Сховати фільтри 
Clear filters – Очистити фільтри 

Apply – Подати 

Terms list – Список умов  

Зображення 11 – Календар аукціону 

Виберіть бажану дату та натисніть на невеликий трикутник, щоб перейти до списку аукціонів 

із фільтром, встановленим на "Тип продукту/ Product type" та "Дата початку аукціону/Auction 

start date". 

 

4.2 Список аукціонів 

У верхньому меню виберіть Аукціони/Auctions -> Список аукціонів/Auction list. У списку 

аукціонів потужностей транспортування в точці відображаються всі аукціони, доступні на 

GSA, та поділяються на: поточні, історичні та майбутні й в яких може брати участь 

зареєстрований користувач. 
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Auction schedule – Розклад аукціонів 

List of auctions – список аукціонів 

Current- Поточний 

Past - Минулий 

Future –Майбутній 

Prepared – Готовий 

Add auction-Додати аукціон 

Show filter -Показати фільтр 

Clear filters- Очистити фільтри 

Apply- Застосувати 

Search-Пошук 

Auction ID- Ідентифікатор Аукціону 

Status – Статус 

Next round – Наступний раунд 

Point name - Назва точки 

Product -Продукт 

Capacity - Потужність 

Period - Період 

Capacity type-Тип Потужності 

Tariff - Тариф 

Type- Тип 

Surcharge- Додаткова плата 

Direction - Напрямок  

Operator  - Оператор 

Bids sum - Сума ставок\пропозицій 

Operations- Операції 

Зображення 12 – Список аукціонів 

 

У стовпці "Операції" для обраних аукціонів можна використовувати такі значки: 

- попередній перегляд закінчених торгів – відкриває форму деталей аукціону з останнім 

збереженим статусом аукціону до його закінчення. 

- участь в аукціоні - коли аукціон розпочався і користувач може вперше подати пропозицію. 

- участь в аукціоні - коли аукціон розпочався і користувач може знову подати пропозицію 

в тому ж раунді. 

- участь в аукціоні - коли аукціон триває, але його статус "На перерві/On break". 

- обрати аукціон; це додатковий маркер аукціону, який може використовуватися для 

фільтрації списку. 

Наявні типи аукціону позначені відповідними значками у стовпці «Тип». Детальний опис 

можна знайти в умовних знаках, доступній після натискання кнопки «Умовні знаки/ Legend». 
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Firm - Гарантована 

Interruptible - Переривчаста 

Monthly - Місячна  
Quarterly - Квартальна 

Yearly - Річна 

Day-Ahead - Добу наперед 
Intraday - Протягом доби 

Already bidded You can still make changes - Ви вже зроблено ставки. Ви все ще можете внести зміни  

Not bidded, You can still take part in the auction - Ставки на зроблені, Ви все ще можете взяти участь в аукціоні  
Break / You can't bid now - Перерва / зараз не можна робити ставки 

Preview - Попередній перегляд  

Bundled –Об’єднана 
Competing - Конкуруючі 

BuyBack – Зворотній викуп 

Incremental – нова/збільшена  

Зображення 13 – Умовні знаки списку аукціонів 

 

4.3. Заявка на повернення 

Користувач має право повернути потужності. Щоб подати відповідну заявку на повернення, 

користувачу необхідно через головне меню програми увійти до списку Аукціони/ Auctions -> 

Список заявок на повернення/Surrender applications list та натиснути кнопку Додати заявку 

на повернення . 

З'явиться форма введення Заявки, яка дозволяє Оператору вибрати наступні параметри: 

Організацію-заявника, Оператора, пов’язаного із запитом , Тип продукту, Мін. тип товару, а 

також сам Продукт. 
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Surrender application- Заявка на повернення 
The applicant organization-Організація-заявник 

Point -Точка 

Capacity type-Тип Потужності 
Operator  - Оператор 

Product type  - Тип Продукту 

Yearly- Річний    Quarterly -Квартальний     Monthly -Місячний 

Min product type- Мінімальний тип товару 
Product -Продукт 

Quantity- Кількість 

Capacity Unit- Одиниця потужністі 
Expiration date- Кінцевий термін  

Bundled -  Об'єднана 

Remove - Видалити  
Add  - Додати     

Safe - Зберегти     
Cancel - Скасувати 

Зображення 14 – Додавання заявки на повернення 

Відповідна заявка повинна бути підтверджена натисканням кнопки Зберегти . 

Після збереження заявка з’явиться у списку заявок. 
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Surrender applications list - Список заяв на повернення 
Add surrender application - Додати заяву на повернення 

Search - Пошук 

ID - Ідентифікатор  
The applicant organization - Організація-заявник 

Quantity - Кількість 

Status - Статус 
Product – Продукт 

Operator – Оператор 

Point - Точка 
Power type - Тип Енегрії/потужності 

Point Direction - Напрямок точки 

Agreement - Угода 
Actions - Дії 

Зображення 15 – Список заявок на повернення 

У списку заяв на повернення в стовпці Дії доступні наступні опції  : 

- попередній перегляд збережених / поданих заяв на повернення 

- подати заявку 

- редагувати заявку, якщо її не подано. 

- видалити заявку на повернення 

 

4.4 Торги в аукціоні з покроковим зростанням ціни 

Щоб мати можливість брати участь у торгах, користувач системи повинен укласти договір з 

оператором, який охоплює всю тривалість продукту, запропонованого на аукціоні. 

Форма пропозиції дозволяє організації вводити значення потужності, що підлягає участі в 

торгах для даної точки. 
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Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Comfort bid – Комфортні торги 

Details – Деталі 
History – Історія 

Calculator – Калькулятор 

Back – Назад 
Product – Продукт 

Round – Раунд 

Offered capacity – Запропонована потужність 
Large price step – Великий ціновий крок 

Small price step – Малий ціновий крок 

Tariff – Тариф 
Point - Точка 

From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 
Bidding – Торги 

Previous round – Попередній раунд  

Actual round – Поточний раунд 
Bid – Ставка 

Capacity cost – Вартість потужності 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Sum of bids – Сума ставок 

Зображення 16 – Торги 

 

Процес торгів ділиться на раунди. 

Угорі форми є ідентифікатор аукціону: Аукціон - ідентифікатор аукціону: номер аукціону. 

Коли раунд активний, поле Раунд показує статус раунду як Активний: [x.y], де x - послідовний 

номер великого раунду, а y - послідовний номер малого раунду (під час перерви це поле 

показує На перерві: [x.y]). Крім того, сусіднє поле показує, чи це великий (L) чи малий раунд 

(S). Поле Від-До показує тривалість раунду/перерви. Поле Залишок часу відображає час у 

хвилинах, що залишився до кінця раунду. 

Потім відображаються значення ставок у попередньому та поточному раундах та сукупна сума 

пропозицій усіх учасників аукціону (сума ставок). 
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Визначивши суму ставки, встановивши або знявши прапорець Перетворити на гарантовану 

потужність і вибравши балансову групу для поточного раунду, натисніть Ставка , щоб 

повідомити про задане значення потужності як пропозицію організації. Натисніть Історія

, щоб відкрити форму та перейти до розділу, де відображаються всі завершені раунди 

із наступною інформацією: 

- номер наступного раунду, 

- чи відмінено раунд, 

- премія аукціону, 

- організація учасника торгів, 

- ставка вартості потужності в раунді, 

- тарифна вартість, 

- вартість премії, 

- валюта. 

 

Bidding history – Історія торгів 
Round – Раунд 

Cancelled – Відмінено 

Surcharge – Доплата 
Company – Компанія 

Bid – Ставка 

Cost for tariff – Вартість за тарифом 
Cost for surcharge – Вартість доплати 

Currency – Валюта  

Зображення 17 – Історія торгів 

 

Натисніть кнопку Назад , щоб повернутися до списку торгів. 

Аукціони проводяться в робочі дні з 7:00 до 16:00 GMT в літній сезон та з 8:00 до 17:00 GMT 

в зимовий сезон. 

Всі аукціони, які повинні бути відкриті/продовжені в певний день, відкриваються/повторно 

відкриваються одночасно після відкриття вищевказаних тимчасових шкал. 

Перший раунд триває 3 години. Кожен наступний раунд триває 1 годину, а кожна перерва 

триває 1 годину (за замовчуванням конфігурації), але Оператор може встановити різні 

тривалості раунду та перерви у виділеній формі. 
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Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Comfort bid – Комфортні торги 

Details – Деталі 
History – Історія 

Calculator – Калькулятор 

Back – Назад 
Product – Продукт 

Round – Раунд 

Offered capacity – Запропонована потужність 
Large price step – Великий ціновий крок 

Small price step – Малий ціновий крок 

Tariff – Тариф 
Point - Точка 

From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 
Bidding – Торги 

Previous round – Попередній раунд  

Actual round – Поточний раунд 
Surcharge – Доплата 

Bid – Ставка 

Capacity cost – Вартість потужності 
Convert – Перетворення  

Sum of bids – Сума ставок 

Balancing group – Балансуюча група 

Зображення 18 – Торги – перерва аукціону 

При проведенні торгів під час перерви в аукціоні після приєднання до такого аукціону кнопка 

Ставка/Bid недоступна. Проте, можна попередньо переглянути суму аукціонної премії в 

попередньому раунді, як вона буде виглядати в наступному раунді, скільки потужності було 

запропоновано в попередньому раунді (і в цілому), а також такі деталі аукціону, як: Оператор, 

Точка, Тип потужності, Великий ціновий крок, Малий ціновий крок, Тарифна ставка. 

Великі раунди аукціону тривають до тих пір, поки загальна пропозиція на потужність усіх 

учасників аукціону не буде нижчою за потужність, визначену в аукціоні під час створення. 

Коли виникає така ситуація, даний великий раунд позначається як Скасований, а наступний 

раунд(-и) малий(-і). Може бути максимум 4 малих раунди. Можна провести аукціон раніше, 

якщо загальна потужність, заявлена всіма учасниками аукціону, менша або дорівнює 

максимальній потужності. У кожному малому раунді пропонується значення потужності 

(оголошується в поточному раунді) і дорівнює значенню, оголошеному в раунді, який був 
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позначений як скасований. Можна ввести більше значення, але не більше, ніж було в 

попередньому раунді. 

 

4.4.1 Комфортна ставка 

Коли Користувач хоче використати параметр Комфортна ставка на довгострокових аукціонах, 

він повинен натиснути кнопку "Комфортна ставка/Comfort bid" під час великого цінового 

кроку торгів, а потім у нижній частині розділу Комфортна ставка встановити прапорець 

Застосувати комфортну ставку та ввести бажане значення в полі Максимальна доплата. Щоб 

підтвердити комфортну ставку, натисніть кнопку Зберегти . 

 

Auction ID – Ідентифікатор аукціону 
Comfort bid – Комфортні торги 

Details – Деталі 

History – Історія 
Calculator – Калькулятор 

Back – Назад 

Product – Продукт 
Round – Раунд 

Offered capacity – Запропонована потужність 

Large price step – Великий ціновий крок 
Small price step – Малий ціновий крок 

Tariff – Тариф 

Point - Точка 
From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 
Bidding – Торги 

Previous round – Попередній раунд  
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Actual round – Поточний раунд 

Surcharge – Доплата 
Bid – Ставка 

Capacity cost – Вартість потужності 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Sum of bids – Сума ставок 

Balancing group – Балансуюча група 

Active comfort bid – Активувати комфортні торги 
Apply comfort bid – Застосувати комфортні торги 

Maximum surcharge – Максимальна доплата 

Save – Зберегти  

Зображення 19 – Комфортна ставка в аукціоні з покроковим підвищенням ціни 

 

4.4.2 DA комфортної ставки 

Якщо Користувач хоче використати "Комфортну ставку" на короткострокових аукціонах, у 

верхньому меню виберіть Аукціони/Auctions -> Комфортна ставка/Comfort bid. На вкладці 

"Активні" відображатимуться всі доступні комфортні ставки для аукціону з єдиною ціною. У 

таблиці будуть відображені наступні дані: 

EIC-код точки/ Point EIC code, 

Ім'я/ Name, 

Тип потужності/ Capacity type, 

Період/ Period, 

Напрямок/ Direction, 

Оператор/ Operator, 

Участь у балансовій групі/ Participation in balance group, 

Показник перетворення на гарантовану потужність/ Indication of converting into firm capacity, 

Показник про перегляд/заміну ставки/ Indication of rolling over the bid. 

 

Зображення 20 – Список Комфортних ставок - Активна вкладка 

 

У стовпці "Дії" доступні наступні опції: 

 - редагувати комфортну ставку, 

- деактивувати комфортну ставку, 

- видалити. 
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4.4.3 Додавання DA комфортної ставки 

Користувач, що має відповідну авторизацію, зможе додати DA комфортної ставки. Для цього 

натисніть кнопку Додати . 

 

New comfort bid – Нові комфортні торги 

Date from – Дата від 
Date to – Дата до 

Comfort bid currency – Валюта комфортних торгів 

Comfort bid capacity unit – Одиниця потужності комфортних торгів 
Convert to firm capacity – Перетворити на гарантовану потужність 

Rollover unsuccessful bids – Перегляд/заміна невдалих ставок 

Point – Точка 
Capacity type – Тип потужності 

Operator – Оператор 

Quantity – Кількість 
Quan. Min – Мінімальна кількість 

Price – Ціна 

Add bid – Додати ставку 
Save – Зберегти 

Cancel – Відмінити 

Legend – Умовні знаки  

Зображення 21 – Комфортна ставка 

 

Наступним кроком є заповнення всіх обов'язкових полів та підтвердження натисканням 

кнопки Зберегти . Нова комфортна ставка з’явиться у списку на вкладці «Неактивні». 

Можна додати до 10 пропозицій. 
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Comfort bid – Комфортні торги 

Add - Додати  

Active – Активні 
Inactive – Неактивні 

Search - Пошук 
ID - Ідентифікатор  

EIC code – EIC код 

Point name – Назва точки 
Capacity type – Тип потужності 

Period – Період 

Direction – Напрямок 
Operator – Оператор 

Balancing group – Балансуюча група 

Convert to firm capacity – Перетворити на гарантовану потужність 
Rollover unsuccessful bids – Перегляд/заміна невдалих ставок 

Actions - Дії 

Зображення 22 – Список комфортних ставок - Неактивна вкладка 

 

У стовпці "Дії" доступні наступні опції: 

 - редагувати комфортну ставку, 

- активувати комфортну ставку, 

- видалити. 

 

Після активації пропозиція переходить у закладку "Активний". У будь-який час Користувач 

може редагувати або деактивувати його за допомогою кнопок дії. 

Після запуску аукціонів, на які подаються пропозиції "Комфортна ставка", курсор показує 

повідомлення: "Ставка виставлена. Ви все ще можете внести зміни", що означає, що 

користувач має можливість ввести інші дані для аукціону, ніж ті, що визначені у пропозиції 

"Комфортна ставка" та на основі якого автоматично були оголошені торги. 

 

4.5 Перетворення об’єднаної потужності 

Перетворення визначається галочкою у формі аукціону. Застосовується лише для аукціонів 

об’єднаної потужності для річних, квартальних, місячних та добових продуктів. 
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Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Comfort bid – Комфортні торги 
Details – Деталі 

History – Історія 

Calculator – Калькулятор 
Back – Назад 

Product – Продукт 

Round – Раунд 
Offered capacity – Запропонована потужність 

Large price step – Великий ціновий крок 

Small price step – Малий ціновий крок 
Tariff – Тариф 

Point - Точка 

From-To – Від-До 
Time remaining – Залишилось часу 

Bidding – Торги 

Previous round – Попередній раунд  

Actual round – Поточний раунд 

Surcharge – Доплата 
Bid – Ставка 

Capacity cost – Вартість потужності 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Unbundled capacity conversion – перетворення необ’єднаної потужності  

Sum of bids – Сума ставок 

Balancing group – Балансуюча група 

Зображення – Тег перетворення необ’єднаної потужності 

 



28 
 

 

Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Comfort bid – Комфортні торги 
Details – Деталі 

History – Історія 

Calculator – Калькулятор 
Back – Назад 

Product – Продукт 

Round – Раунд 
Offered capacity – Запропонована потужність 

Tariff – Тариф 

Point - Точка 
From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 

Bidding – Торги 
Add/edit bids – Додати/редагувати ставки 

Rollover unsuccessful bids – Перегляд/заміна не вдалих ставок 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Unbundled capacity conversion – перетворення необ’єднаної потужності  

Balancing group – Балансуюча група 
Quantity – Кількість 

Quan. Min – Мінімальна кількість 

Price – Ціна 
Cost – Вартість  

Add bid – Додати ставку 

Save – Зберегти 
Cancel – Відмінити 

Legend – Умовні знаки  

Зображення – Тег перетворення необ’єднаної потужності в добових аукціонах 

 

Зміна тегу "Перетворення необ’єднаної потужності" можлива лише під час раунду аукціону. 
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Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Comfort bid – Комфортні торги 
Details – Деталі 

History – Історія 

Calculator – Калькулятор 
Back – Назад 

Product – Продукт 

Round – Раунд 
Offered capacity – Запропонована потужність 

Large price step – Великий ціновий крок 

Small price step – Малий ціновий крок 
Tariff – Тариф 

Point - Точка 

From-To – Від-До 
Time remaining – Залишилось часу 

Bidding – Торги 

Previous round – Попередній раунд  
Actual round – Поточний раунд 

Surcharge – Доплата 
Bid – Ставка 

Capacity cost – Вартість потужності 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Unbundled capacity conversion – перетворення необ’єднаної потужності  

Sum of bids – Сума ставок 

Balancing group – Балансуюча група 

Зображення – Схвалення перетворення потужності 
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Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Details – Деталі 

Calculator – Калькулятор 
Back – Назад 

Product – Продукт 

Round – Раунд 
Offered capacity – Запропонована потужність 

Tariff – Тариф 

Point - Точка 
From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 

Bidding – Торги 
Add/edit bids – Додати/редагувати ставки 

Rollover unsuccessful bids – Перегляд/заміна невдалих ставок 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Unbundled capacity conversion – перетворення необ’єднаної потужності  

Balancing group – Балансуюча група 

Quantity – Кількість 
Quan. Min – Мінімальна кількість 

Price – Ціна 

Cost – Вартість  
Add bid – Додати ставку 

Save – Зберегти 

Cancel – Відмінити 
Legend – Умовні знаки  

Зображення – Схвалення перетворення потужності в добових аукціонах 

 

Про факт подання запиту на перетворення оператор буде повідомлений відповідним 

повідомленням електронною поштою. 

 

4.6 Підсумки аукціону 

Після закінчення аукціону в розділі архівних аукціонів можна знайти/переглянути аукціон із 

заданим ідентифікатором. Він отримує статус "Готово" та значення "Врегульовано" у полі 

"Врегульовані аукціони". 

Система відображає такі дані: про товар, точку, заявлену потужність, дату закінчення 

аукціону, об’єм, придбаний даним користувачем, загальний проданий об’єм (якщо в торгах 
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брали участь більше 1 користувача), яка непродана потужність, вартість потужності, та 

аукціонну премію. 

 

Auction summary – Підсумок за аукціоном 

History – Історія 

Back – Назад 
Auction status – Статус аукціону 

Auction resolved – Аукціон вирішений 

Offered capacity – Запропонована потужність 
Auction finish date – Дата завершення аукціону 

Acquired capacity – Придбана потужність 

Allocated capacity – Розподілена потужність 
Unallocated capacity – Нерозподілена потужність 

Unbundled capacity conversion – Перетворення необ’єднаної потужності 

Point – Точка  
Product – продукт 

Price step – Ціновий крок 

Tariff – Тариф 
Cost of the acquired capacity – Вартість придбаної потужності 

Surcharge – Доплата 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 
Auction details – Деталі аукціону 

Operator – Оператор 
Direction – Напрямок 

Capacity type – Тип потужності 

Remark – Примітки  

Зображення 23 – Перегляд завершеного аукціону 

 

Можна переглянути попередній аукціон, в якому користувач не брав участі. Система 

відображає такі дані: статус аукціону, точка та продукт, тарифна ставка, ціновий крок, дата 

закінчення аукціону та деталі аукціону: оператор, точка, тип рльужності та напрямок точки. 
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Auction summary – Підсумок за аукціоном 

History – Історія 
Back – Назад 

Auction status – Статус аукціону 

Auction resolved – Аукціон вирішений 
Offered capacity – Запропонована потужність 

Auction finish date – Дата завершення аукціону 

Allocated capacity – Розподілена потужність 
Unallocated capacity – Нерозподілена потужність 

Point – Точка  

Product – продукт 
Price step – Ціновий крок 

Tariff – Тариф 

Surcharge – Доплата 
Auction details – Деталі аукціону 

Operator – Оператор 

Direction – Напрямок 
Capacity type – Тип потужності 

Remark – Примітки  

Зображення 24 – Перегляд завершеного аукціону в якому користувач не брав участі 

 

4.7 Перегляд аукціону 

Щоб легше було визначити, чи брав участь користувач у даному аукціоні, після торгів аукціон 

виділяється темно-сірим кольором. Це допомагає бачити, напр. при перегляді заархівованих 

аукціонів ті дії, в яких користувач насправді брав участь, і ті, які за якими вони слідкували. 
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List of auctions – список аукціонів 

Current- Поточний 
Past - Минулий 

Future –Майбутній 

Add auction-Додати аукціон 
Show filter -Показати фільтр 

Clear filters- Очистити фільтри 

Apply- Застосувати 
Search-Пошук 

Auction ID- Ідентифікатор Аукціону 

Status – Статус 
End date – Дата завершення 

EIC code – EIC код 

Point name - Назва точки 
Product -Продукт 

Capacity - Потужність 

Period - Період 
Capacity type-Тип Потужності 

Tariff - Тариф 

Type- Тип 
Surcharge- Додаткова плата 

Direction - Напрямок  

Operator – Оператор 
Bid sum – Сума заявок\пропозицій 

Free cap – Вільна потужнність 

Operations- Операції 

Зображення 25 – Позначення аукціону, який відвідував користувач 

 

4.8 Торги в аукціоні з єдиною ціною 

Форма торгів дозволяє організації ввести значення потужності, що підлягає встановленню 

торгів за певну точку. Можна ввести до 10 пропозицій.  

 

Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Details – Деталі 
Calculator – Калькулятор 

Back – Назад 

Product – Продукт 
Round – Раунд 

Offered capacity – Запропонована потужність 

Tariff – Тариф 
Point - Точка 

From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 
Bidding – Торги 

Add/edit bids – Додати/редагувати ставки 

Move unsuccessful bids – Переміщення невдалих ставок 
Convert – Перетворення 

Quantity – Кількість 

Quan. Min – Мінімальна кількість 
Price – Ціна 

Cost – Вартість  

No bids for auction – Ставок на аукціоні немає 

Зображення 26 – Торги в аукціоні з єдиною ціною 
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Щоб ввести пропозицію, натисніть Додати/змінити ставки , заповніть 

необхідні поля та натисніть Додати ставку . 

 

Auction ID – Ідентифікатор аукціону 

Details – Деталі 

Calculator – Калькулятор 
Back – Назад 

Product – Продукт 

Round – Раунд 
Offered capacity – Запропонована потужність 

Tariff – Тариф 

Point - Точка 
From-To – Від-До 

Time remaining – Залишилось часу 

Bidding – Торги 
Edit mode enabled. Auto refresh of bids is disabled during editing. – Режим редагування увімкнений. Автоматичне оновлення ставок вимкнено 

під час редагування 

Add/edit bids – Додати/редагувати ставки 

Rollover unsuccessful bids – Перегляд/заміна невдалих ставок 

Convert to firm capacity – Перетворення на гарантовану потужність 

Comfort bid expire date – Дата закінчення дії комфортних ставок 
Quantity – Кількість 

Quan. Min – Мінімальна кількість 

Price – Ціна 
Cost – Вартість  

Add bid – Додати ставку 

Save – Зберегти 
Cancel – Відмінити 

Legend – Умовні знаки  

Зображення 27 - Торги – введення пропозиції 

 

Користувач заповнює поля та натискає Подати ставки , щоб підтвердити введені 

дані, після чого підтверджує свій вибір. Ставка на аукціоні буде збережена, і користувач буде 

сповіщений відповідним повідомленням. 
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Зображення 28 - Торги – збереження пропозиції 

 

Натисніть кнопку Назад , щоб повернутися до списку аукціону. 

Аукціони проводяться протягом усього тижня. Вони починаються відповідно до встановленої 

конфігурації аукціону (встановлена Оператором); за замовчуванням вони починаються о 16:30 

і тривають один раунд. Раунд триває півгодини і закінчується о 17:00. 

 

Auction summary – Підсумок за аукціоном 
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History – Історія 

Back – Назад 
Auction status – Статус аукціону 

Auction resolved – Аукціон вирішений 

Offered capacity – Запропонована потужність 
Auction finish date – Дата завершення аукціону 

Acquired capacity – Придбана потужність 

Allocated capacity – Розподілена потужність 
Unallocated capacity – Нерозподілена потужність 

Point – Точка  

Product – Продукт 
Tariff – Тариф 

Cost of the acquired capacity – Вартість придбаної потужності 

Bidding – Торги 
Company – Компанія 

Quantity – Кількість 

Accepted quantity – Прийнята кількість 
Price – Ціна 

Settlement price – Розрахункова ціна 

Cost – Вартість 
State – Статус 

Currency – Валюта 

Auction details – Деталі аукціону 
Operator – Оператор 

Direction – Напрямок 

Capacity type – Тип потужності 
Remark – Примітки  

Зображення 29 – Аукціон з єдиною ціною – закінчений 

Під час попереднього перегляду закінченого одноденного аукціону користувач може 

перевірити, яка пропозиція була врахована, а яка - відхилена. 

 

4.9 Торги в аукціоні протягом доби 

Заявки розміщуються так само, як і в одноденному аукціоні. Це означає, що може бути 

занесено до 10 пропозицій. 

У певний момент можна подати заявку лише за продукт, доступний за вказану годину +4. 

Торги на конкретні години припиняються в міру необхідності, залежно від поточного раунду 

торгів (ставки на потужність розміщуються на 4 години раніше, наприклад, у раунді, що 

починається о 9:00 ранку, ставки розміщуються на потужність з 13:00 до 6:00 газового дня). 

Години, які вже минули в заданий газовий день, і години поза часовим режимом визначеного 

параметра системи, встановленого Оператором (за замовчуванням на 4 години вперед). 

Аукціон розпочинається щодня в найближчу повну годину після опублікування результатів 

одноденних аукціонів, тобто о 18:00 (якщо інші налаштування не були встановлені в 

конфігурації аукціону). Перший раунд закінчується о 2:30 та діє для розподілу потужностей з 

6:00 ранку. Останній раунд аукціону закінчується о 1:30 та діє для розподілу потужностей з 

5:00 до 6:00 ранку у відповідний газовий день. 
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Auction summary – Підсумок за аукціоном 

History – Історія 

Back – Назад 
Auction status – Статус аукціону 

Auction resolved – Аукціон вирішений 

Offered capacity – Запропонована потужність 
Auction finish date – Дата завершення аукціону 

Acquired capacity – Придбана потужність 

Allocated capacity – Розподілена потужність 
Unallocated capacity – Нерозподілена потужність 

Point – Точка  

Product – Продукт 
Tariff – Тариф 

Cost of the acquired capacity – Вартість придбаної потужності 

Bidding – Торги 
Company – Компанія 

Quantity – Кількість 

Accepted quantity – Прийнята кількість 

Price – Ціна 

Settlement price – Розрахункова ціна 

Cost – Вартість 
State – Статус 

Currency – Валюта 

Auction details – Деталі аукціону 
Operator – Оператор 

Direction – Напрямок 

Capacity type – Тип потужності 
Remark – Примітки 

Зображення 30 – Аукціон протягом дня – закінчений 

 

Під час перегляду аукціону протягом дня користувач може перевірити результати аукціону: 

яка пропозиція була врахована, а яка - відхилена. 

4.10 Фільтрування/Сортування/Пошук 
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Скоротити список аукціонів можна за допомогою фільтрів. Це можна зробити натиснувши 

кнопку Показати  фільтри . 

 

Product type - Тип продукту 
Product period from - Період продукту від 

Next round from - Наступний раунд від 

Auction term - Термін аукціону 
Operator - Оператор 

Point - Точка 
Capacity type- Тип потужності 

Direction - Напрямок 

Search - Пошук 
 None selected - Не вибрано жодного 

Bundled  - Об'єднана 

Selected auctions - Вибрані аукціони 
My company auctions - Аукціони моєї компанії 

Competing - Конкуруючий 

BuyBack – Зворотній викуп 
Іncremental - Нова /Збільшена/Додаткова  

None selected - Не вибрано жодного 

Зображення 31 – Фільтри аукціону 

 

Щоб повернутися до основного вікна, де фільтри приховані, натисніть кнопку Приховати 

фільтри .  

Також є можливість встановити порядок сортування у вибраному стовпці. Для цього 

перемістіть курсор на потрібний стовпець і натисніть . У стовпці з включеним 

сортуванням з’явиться одна із наступних стрілок, яка буде виділена помаранчевим кольором, 

 або .  Даний список також підтримує функцію простого пошуку. Будь-який рядок 

символів може бути введений у полі Пошук , і, відповідно, 

список результатів  отриманих на основі введеного рядка буде звужено. Функція Пошук 

ігнорує великі літери, тому отриманий результат не матиме ідеальної відповідності. 
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List of auctions –список аукціонів 

Current- Поточний 
Past - Минулий 

Future –Майбутній 

Prepared –Готовий 
Add auction-Додати аукціон 

Show filter -Показати фільтр 

Clear filters- Очистити фільтри 
Apply- Застосувати 

Search-Пошук 

Auction ID- Ідентифікатор Аукціону 
Status – Статус 

End date - Кінцева дата \закінчення 

Point  name - Назва точки 
Product -Продукт 

Capacity - Потужність 

Period - Період 
Capacity type-Тип Потужності 

Tarrif - Тариф 
Type- Тип 

Surcharge- Додаткова плата 

Direction - Напрямок  
Operator  - Оператор 

Bids sum - Сума ставок\пропозицій 

Free cap Вільна потужнність 
Operations- Операції 

Зображення 32 – Простий пошук 

 

Крім того, список результатів можна оновити за допомогою , встановивши час оновлення 

сторінки. Введіть значення від 10 секунд до 60 хвилин, щоб автоматично оновлювати 

сторінку; якщо до списку були додані нові записи, вони будуть відображені.  

                                                      

Зображення 33 – Оновлення вручну 

 

4.11 Кількість результатів на сторінці 

На сторінці є можливість налаштувати кількість результатів. Це здійснюється у випадному 

меню в правому нижньому куті кожного списку. 

 

 

Зображення 34 – Показати кількість результатів на сторінці 
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За замовчуванням значення встановлюється на 10. Якщо записів більше, тоді ті, які 

залишились, відображатимуться на наступних сторінках в порядку послідовності 

та . 

 

5 ВТОРИННИЙ РИНОК     

Дозволяє переглядати наявні в системі пропозиції та договори, укладені  на вторинному ринку. 

5.1 Пропозиції  

У верхньому меню виберіть Вторинний ринок / Secondary market -> Пропозиції / Offers. У 

списку відобразяться пропозиції. Таблиця міститиме такі дані: 

Тип пропозицій, 

Тип процедури, 

Точка, 

Потужність, 

Період, 

Тип потужності, 

Тарифна ставка, 

Тип, 

Премія, 

Дата закінчення пропозиції, 

Оператор, 

Статус.  



41 
 

 

Offers-Пропозиції 

Show filters -Показати фільтри 

Clear filters- Очистити фільтри 
Active-Активний 

Inactive- Не активний 

Add-Додати 
Search- Пошук 

ID offer- Ідентифікатор пропозиції 

Offer type- Тип Пропозиції 
Procedure kind - Тип Процедури 

Point- Точка 

Product - Продукт 
Capacity -Потужність 

Period - Період 

Capacity type Тип потужності 
Tariff- Тариф 

Type- Тип 

Surcharge - Додаткова плата 
Offer expired date- Кінцевий термін пропозиції 

Operator- Оператор 

Status- статус 
Options- Опції 

Resale-Перепродаж 

For acceptance- на схвалення 
For publication- на публікацію 

Published- опубліковано 

Save as CSV -зберегти як CSV 

Зображення 35 – Список пропозиції 

 

У стовпці Дії/Actions доступні наступні опції: 

- перемістити користувача на редагування даних вибраної пропозиції, 

- опублікувати подану пропозицію, 

- відкликати публікацію, 

- перемістити користувача на попередній перегляд «пропозиції після публікації», 

- прийняти пропозиції  з розміщеними ставками. 
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5.1.1 Додавання  пропозиції  

Користувач, який має відповідний дозвіл, зможе додати пропозицію. Для цього натисніть 

кнопку Додати . Наступним кроком є заповнення всіх обов'язкових полів та 

підтвердження натисканням кнопки Зберегти . Нова пропозиція з’явиться у списку. 

 

New offer- Нова пропозиція 
Copy auction Data -Копіювати дані аукціону 

Add point -Додати точку 
Source product type -Тип вихідного продукту 

Yearly -Річний 

Quarterly -квартальний 
Monthly -Місячний 

Source product -Вихідний продукт  

Offered product type -Пропонований тип продукту 
Offered product -Пропонований продукт 

Procedure kind -Вид процедури 

Offer type -Тип пропозиції 
Offer Currency- Валюта пропозиції 

Offer capacity unit -Одиниця потужності пропозиції 

Restrict permitted uses to offer -Обмежити подання пропозицій дозволеним користувачам  
None selected -Не вибрано жодного 

Min. product type- Мінім. Тип продукту 

Capacity -Потужність 

Offer expired date –Кінцевий термін пропозиції  

Remove- Видалити\вилучити 

Point- Точка 
Capacity type- Тип потужності 

Tariff price -Тарифна ціна 

Surcharge- Додаткова плата 
Operator- Оператор 

Add -Додати 

Save -Зберегти 
Cancel-Скасувати 

Зображення 36 – Додавання пропозиції 

 

За допомогою кнопки Додати виберіть Оператора зі списку доступних Операторів, а 

потім виберіть точку, яка буде призначена створеній пропозиції. 
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Необхідно також обрати обмеженого користувача системи, який має право вносити 

пропозицію; залежно від типу процедури, одночасно може бути обраний лише один (для OTC 

(позабіржової пропозиції) або багато користувачів. 

 

Non selected – Не обрано 
Select all – Обрати всіх 

Зображення 37 – Вибір користувача, уповноваженого робити ставки в пропозиції 

 

 

Зображення 38 – Вибір кількох користувачів, уповноважених робити ставки в пропозиції 

 

Використовуйте кнопку Додати точку , щоб додати нову неаукціонну точку, яка 

буде використана в новоствореній пропозиції на вторинному ринку. Опублікувати пропозицію 

можливо лише після того, як Оператор, пов’язаний з даною точкою, приймає неаукціонну 

точку. 

 

5.1.2 Пропозиція щодо придбання 

Користувач з відповідним дозволом може додати пропозицію щодо придбання (купівлі) так 

само, як пропозицію перепродажу, описану в пункті 5.1.1. 
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New offer- Нова пропозиція  

Add point Додати точку 

Product type  - Тип Продукту 
Product –Продукт 

Copy auction data- Скопіювати дані аукціону 

Min product type- Мінімальний тип товару 
Min.Capacity-Мінімальна  потужність 

Offer expired date- Кінцевий термін пропозиції 

Renew offer-Оновити пропозицію 
Offer type- Тип  Пропозиції 

Yearly-Річний 

 Operator  - Оператор 
Quarterly-квартальний 

Monthly  -місячний 

Offer capacity unit -Одиниця потужності пропозиції 
Offer Currency- Валюта пропозиції 

Min product type- Мінімальний тип 

Operator  - Оператор 
Save –Зберегти 

Add  - Додати  

Cancel –Скасувати 

Зображення 39 – Визначення пропозиції щодо придбання 

У пропозиції щодо придбання Користувач може використовувати процедуру «правило 

першого»/FCFS та процедуру «Заклик до замовлень»/ Call offer. 

 

5.1.3 Прийом позабіржової пропозиції (OTC)  

Лише один Користувач Системи (уповноважений), визначений ініціатором пропозиції під 

час створення пропозиції, може прийняти пропозицію OTC. Користувач, який приймає 

пропозицію, не може вносити жодних змін до пропозиції - він  або приймає її  в 

опублікованому вигляді, або не приймає взагалі. 

5.1.4 Прийом пропозиції «правило першого» (FCFS)    

Лише один Користувач системи серед тих, кого вказав ініціатор пропозиції під час створення 

пропозиції, може прийняти пропозицію FCFS. Прийом пропозиції робить таку пропозицію 

недоступною для інших користувачів системи. Користувач може вказати потужність та 

період відповідно до параметрів пропозиції. 

5.1.5 Прийом пропозиції «Заклик до замовлень» Call offer 

Усі користувачі системи, зазначені учасником торгів під час створення пропозиції, можуть 

прийняти  пропозицію «Заклик до замовлень» Call offer, поки термін дії пропозиції не 
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завершується або не закриється учасником торгів. Ті, хто приймає пропозицію, можуть 

вказати потужність, період та ціну відповідно до параметрів пропозиції. Учасником торгів 

вибирає, яку пропозицію(ї) буде прийнято. 

5.1.6 Прийом пропозиції   

Користувач системи, який був допущений до подання пропозиції, може це зробити, 

натиснувши на іконку . Користувач буде переміщений до форми, де можна використати 

пропозицію, залежно від того, чи є це позабіржова пропозиція, пропозиція FCFS або 

пропозиція «Заклик до замовлень» (інша частина у розділі Подання пропозиції / Submitting 

an offer section. 

 

Offer ID - ідентифікатор пропозиції 
Product type - Тип Продукту 

Min product type- Мінімальний тип товару 

Product -Продукт 
Procedure kind - Тип Процедури  

Offer type- Тип Пропозиції 

Point -Точка  
Operator - Оператор 

Capacity type-Тип Потужності 

Tariff price -Тарифна ціна 
Surcharge- Додаткова плата 

Capacity - Потужність 

Min.Capacity-Мінімальна потужність 
Offer expired date- Кінцевий термін дії пропозиції 

Status – Статус 
Accept –Прийняти 

Yearly-Річний 

Quarterly-квартальний 
Monthly -місячний 

Зображення 40 – Подача пропозиції 
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5.1.7 Погодження трансакції користувачем, що подає пропозицію 

Після прийому пропозиції OTC та FCFS, пропозиція автоматично змінює свій статус На 

прийнятті / for acceptance . 

 

Зображення 41 – Прийняття пропозиції 

 

У разі пропозиції «Заклик до замовлень» Call offer, статус повинен бути змінений вручну 

ініціюючим користувачем.  Користувач, який робить пропозицію, може прийняти одну 

пропозицію або відхилити, а потім знову погодити пропозицію. 

 

Offer ID-ідентифікатор пропозиції 

Product type  - Тип Продукту 

Мin. рroduct type  - мінім. тип Продукту 
Product -Продукт 

Procedure kind - Тип Процедури  

Capacity type-Тип Потужності 
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Offer type- Тип  Пропозиції 

Offer expired date- Кінцевий термін пропозиції 
Min.Capacity-Мінімальна  потужність 

Surcharge- Додаткова плата 

Tariff price -Тарифна ціна 
Hide filters- Сховати фільтри 

Offers management-управління пропозиціями 

Accept selected offers- Прийняти вибрані пронизиції 
Reject selected offers- відхилити вибрану пропозицію 

Confirm an offer-Підтвердити пропозицію  

Choice of offers- Вибір пропозицій 
Min. price-мінімальна ціна 

Operator Acceptance-Прийняття оператором 

Waiting for acceptance-Очікування на прийняття 

Зображення 42 – Управління аукціонами: прийняти / відхилити вибрані пропозиції 

 

Відповідно Оператор (точка якого була включена в пропозицію) може прийняти або 

відхилити пропозицію. 

 

Confirm an offer-Підтвердити пропозицію  

Acceptance of an offer-Прийняття пропозиції 
Reject an offers- відхилити пропозицію 

Зображення 43 – Прийняття пропозиції оператором 

 

Коли пропозиція була прийнята Оператором, вона змінює свій статус Прийнята/ 

Accepted. Якщо Оператор не приймає транзакцію, пропозиція змінює свій статус на 

Відхилена/ Rejected та відповідно відображається у списку Контрактів. 
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5.2 Контракти  

У верхньому меню виберіть Вторинний ринок/Secondary market -> Контракти Contracts. У 

списку  будуть вказані пропозиції. У таблиці  буде відображено список пропозицій з статусом  

Завершено/ Finished. 

 

Legend-Умовні знаки 

Resale-Перепродаж 

Зображення 44 – Перелік контрактів 

 

У стовпці Options/ Параметри доступна наступна опція: 

 - перегляд пропозиції, яка отримала статус  Прийнята/ Accepted або Відхилена/ Rejected. 
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Offer details -Деталі пропозиції 
Operator Acceptance –Прийняття оператором 
Submitted offers -Подані пропозиції 
Purchaser- Покупець 

Зображення 45 – Попередній перегляд контракту 

 

Нижній розділ, який містить підсумки проведення торгів, доступний для всіх типів 

пропозицій, крім OTC. 

 

Зображення 46 – Сума трансакції потужності 
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5.3 Попередній перегляд звітів REMIT 

Користувачі системи, що уклали угоду з Оператором платформи GSA для звітування про дані 

транзакцій на вторинному ринку, мають можливість попереднього перегляду та завантаження 

звітних файлів, які надсилаються до ACER для транзакцій, здійснених Продавцем та 

Покупцем на вторинному ринку. 

Звіти REMIT передаються ACER автоматично від імені Користувача системи. 

Перелік звітів REMIT можна знайти у закладці "Загальні - Звіти про REMIT". 

 

Remit reports – Звіти REMIT 

File/Report name – Назва файлу.звіту 
Create date – Дата створення 

ZUP/Shepper – ZUP/Шипер 

Shipper EIC – EIC код Шипера 
Point EIC – EIC код точки 

Transaction point – Точка транзакції 

Date from – Дата від 
Date to – Дата до 

Report type – Тип звіту 

Status – Статус 
Status description – Опис статусу 

Action – Дія 

Зображення 47 – Перелік звітів REMIT 

 

5.4 Транзакції за межами OMP  

У верхньому меню виберіть  Вторинний ринок/ Secondary market -> Transactions outside 

OMP/ Операції за межами OMP. У списку будуть відображені транзакції. Таблиця міститиме 

перелік транзакцій. 

 

У стовпці Options/ Параметри  доступні наступні параметри: 

- попередньо переглянути транзакцію, 

- редагувати транзакцію, 

- видалити трансакцію  

- відправити в RRM; транзакція відображено в розділі  Загальна інформація/ General -> 

Remit звіти. 



51 
 

 

 

Transactions outside OMP -транзакцій за межами OMP 

Transaction ID- ID транзакції 

Transaction execution date- Дата проведення транзакції 
Send errow -Помилка відправки 

Sending -Відправлення 

Зображення 48 – Перелік транзакцій за межами OMP 

 

5.4.1 Нові транзакції за межами OMP  

Користувач, який має відповідну авторизацію, має можливість додавати транзакції за межами 

OMP. Для цього натисніть кнопку Додати . Наступним кроком є заповнення 

обов'язкових полів та здійснення підтвердження шляхом натискання кнопки Зберегти 

. Нова транзакція поза OMP з’явиться у списку. 
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New transactions outside of OMP- Нові транзакції за межами OMP 

Transferor- особа, яка здійснює передачу 

Зображення 49 – Додавання транзакції за межами OMP 

 

5.5  Звіти  

У головному меню виберіть Вторинний ринок/ Secondary market -> Звіти/ Reports. У 

списку будуть відображені звіти.  Таблиця міститиме список звітів створених за відповідний 

період. 

 

Зображення 50 – Звіти 

У стовпці  Дія/ Action доступна наступна опція:   

 - зберегти звіт у вибраному місці та переглянути його дані. 

 

6 НОВА (ЗБІЛЬШЕНА) ПОТУЖНІСТЬ 

6.1 Системи входу-виходу 
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У верхньому меню виберіть  кнопку Нова потужність/ Incremental capacity -> Системи 

входу-виходу/ Entry-exit systems. Наявні системи будуть відображені у списку. У таблиці 

будуть вказані наступні дані: 

Назва, 

Оператор, 

Напрямок. 

 

Зображення 51 – Система входу-виходу 

 

6.2 Показник ринкового попиту  

У верхньому меню виберіть кнопку Нова потужність/ Incremental capacity -> Показник 

ринкового попиту/ Market demand indication. 

Наявні опції будуть відображені у списку. У таблиці будуть вказані наступні дані: 

Дата початку\від / Date from,  

Дата закінчення\до / Date to, 

Оператор / Operator, 

Дата створення / Create date, 

Дія / Action. 

 

Зображення 52 – Процедура індикації ринкового попиту 

У стовпці Дії/ Actions доступні наступні параметри: 
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 - перейти до оцінки досліджень. 

 

6.2.1 Додавання оцінки дослідження ринкового попиту 

Користувач з відповідною авторизацією зможе додати процедуру. Для цього натисніть 

кнопку Додати . 

 

New non-binding demand indication – Новий не обов'язковий показник попиту 

Entry-Exit System From – Система входу-виходу з 

Entry-Exit System To – Система входу-виходу до 

Type of Entry Capacity – Тип вхідної потужності 

Type of Exit Capacity – Тип вихідної потужності 

Gas year – Газовий рік 

Capacity – Потужність 

Unit – Одиниця 

Conditions – Умови 

Additional information – Додаткова інформація 

Request is submitted to other TSOs – Запит надсилається іншим TSO 

Зображення 53 – Нова індикація попиту 

 

Заповніть необхідні поля для оцінки попиту на ринку. Якщо будуть виконані відповідні умови, 

пропозиція буде створена та відображена у списку Індикації попиту на ринку. 
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Зображення 54 – Список досліджень індикації попиту 

 

У стовпці Дії/ Actions можна використовувати такі значки для вибраних аукціонів: 

- редагувати дані, введені для дослідження, 

- видалити вибрану пропозицію. 

 

7 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

7.1 Оператори 

У меню виберіть розділ  Загальна інформація/ General -> Оператори/ Operators. Будуть 

відображені доступні оператори. У таблиці будуть вказані наступні дані: 

Назва (повна та коротка), 

Контактні дані, 

Код EIC, 

Код Шипера, 

Логотип. 

 

Full name- Повна назва  
Short name- Скорочена назва 

Logo- Логотип 

List of operators- Список операторів 
ZUP code -ZUP код 

Зображення 55 – Перелік Операторів 

 



56 
 

- перейти до документів Оператора, 

- попередній перегляд вибраних даних оператора, 

- почати співпрацю з даним оператором для отримання схвалення, 

- надіслати запит на початок співпраці на вторинному ринку. 

 

7.2 Шипери 

У верхньому меню виберіть розділ Загальна інформація/General -> Шипери/ Shippers. Буде 

відображено список шиперів. У таблиці будуть вказані наступні дані: 

Назва, 

Контактні дані, 

Код EIC, 

Код Шипера, 

 

Зображення 56 – Перелік Шиперів 

 

У стовпці Операції/ Operations доступні наступні опції: 

- попередній перегляд вибраних даних Шиперів. 

 

7.3 Точки мережі 

У меню виберіть розділ Загальна інформація/General-> Точки мережі/Network points. У 

списку будуть відображені всі точки з можливістю редагування лише тих, що належать 

організації користувача, який є Оператором. Список можна упорядкувати (відфільтрувати) 

відповідно до: 

Оператор/Operator, 

Тип Потужності/Capacity type, 
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Напрямок/Direction, 

Точка приєднання/Bundled points. 

Для кожної точки відображатимуться наступні дані: 

ID точки/Point ID, 

Назва/Name, 

Код EIC/ EIC code, 

Напрямок/Direction, 

Тип газу/Gas type, 

Тип Потужності/Capacity type, 

Інформація, чи є точка об’єднаною/Information whether the point is bundled, 

Оператор/Operator, 

Коментарі/Comment. 

 

Зображення 57 – Каталог точок мережі 

7.4 Неаукціонні точки   

У меню виберіть розділ Загальна інформація/ General -> Неаукціонні точки/Non Auction 

points. У списку відображаються всі прийняті точки, додані користувачем до системи з форми 

додавання пропозицій та аукціонів на вторинному ринку. 
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Зображення 58 – Перелік неаукціонних точок 

 

7.5 Балансуючи групи 

У меню виберіть розділ Загальна інформація/ General -> Балансуючі групи/ Balancing 

Groups. Всі визначені балансуючі групи будуть відображені в списку. Можливе 

редагування. Список можна сортувати за наступними даними: 

Ідентифікатор/ Id, 

Код балансуючої групи/ Balancing group code, 

Назва балансуючої групи/ Balancing group name, 

Дата (від)/ Date (from), 

Дата (до)/ Date (to), 

Оператор/ Operator, 

Опис/ Description. 

Для кожної балансуючої групи будуть відображатися різні типи даних, включаючи: 

Ідентифікатор/ Id, 

Код балансуючої групи/ Balancing group code, 

Назва балансуючої групи / Balancing group name, 

Дата (від)/ Date (from), 

Дата (до)/ Date (to), 

Оператор/ Operator, 

Опис/ Description. 
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Зображення 59 – Список балансуючих груп 

 

Користувач може отримати доступ до наступних опцій за допомогою стовпця Операції/ 

Operations: 

 - покинути групу. 

- приєднатись до групи. 

 

7.6 Новини 

У меню виберіть розділ Загальна інформація/ General -> Новини/ News. Буде відображений 

список усіх новин, поділений на поточні та архівовані. Натисніть Більше/ More, щоб 

відобразити повний текст новин. Після входу та відкриття головної сторінки відображаються 

три останні новини. Вони можуть відкриватися повторно в даній точці розміщення.  

 

News archive- Архів новин 

Зображення 60 – Новини 

 

7.7 Документи  

У меню виберіть розділ Загальна інформація/General -> Документи/ Documents. На сторінці 

є можливість прочитати документи мовою за вибором та переглянути список документів 

іншою мовою. Окремі документи відображаються у вигляді посилань на завантаження файлів. 
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System documents-Системні документи 

Add new document -Додати новий документ 

GSA documents-Документи GSA 
GSA Change data form-GSA Зміна форми даних 

To be completed for change data of Shiper’s user on GSA platform - Заповнюється для зміни даних користувача Шипера на платформі GSA 

Power of attorney for GSA-Довіреність для GSA 
Power  of attorney to conclude on behalf of the Shipper the Agreement for the use GSAP with TSO GSAP according to the GSAP rules-Довіреність 

на укладання від імені Користувача Шипера Договірів на використання GSAP з TSO GSAP відповідно до правил GSAP 

Registration documents (start date of the document) -Реєстраційні документи (дата початку дії документа) 
General term and conditions for using G-S Auction Platform- Загальні умови використання аукціонної платформи G-S 

User guide- Інструкція для користувача 

Manual for Shippers- -Інструкція для Шиперів 

Зображення 61 – Документи 

 

 

7.8 Звіти REMIT  

У верхньому меню виберіть розділ Загальна інформація/General-> Звіти Remit/ reports. 

У списку відображаються всі підготовлені звіти. У таблиці будуть вказані наступні дані: 

Назва файлу / звіту / File/report name, 

Дата створення / Create date, 

Шипер/ Shipper, 

EIC-код Шипера/ Shipper EIC code, 

EIC-код точки/ Point EIC code, 

Назва точки транзакції/ Transaction point name, 

Оператор/ Operator, 
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Дата від/до / Date from/to, 

Тип звіту/ Report type, 

Статус/ Status 

Опис статусу (коментарі від RRM) / Status description (comments from RRM) 

та Дія/ Action. 

 

 
Зображення 62 – Звіти Remit 

 

7.9     UMM Термінові ринкові повідомлення/ Urgent market message 

У верхньому меню виберіть розділ Загальна інформація /  General -> UMM. У списку 

відображаються всі повідомлення. У таблиці будуть вказані наступні дані: 

Ідентифікатор повідомлення / Message ID 

Публікація / Publication 

Початок події / Event start 

Стан повідомлення / Message status. 
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Зображення 63 – Список повідомлень UMM 

 

У стовпці Дії/Actions доступні наступні опції: 

- попередній перегляд повідомлень. 

Повідомлення UMM, визначене Оператором, буде відображатися користувачам на 

головній сторінці у попередньо визначений час. 

 

Зображення 64 – Повідомлення UMM 
 

 

8 ПРОФІЛЬ              

8.1  Мої дані         

У верхньому меню виберіть Користувач/ User -> Мої дані/ My data. Система відобразить 

поточну базу даних, які введені та використовуються в системі, з можливістю 

редагування всіх елементів, крім Логіну/ Login. Будь-які зміни можуть бути збережені за 

допомогою кнопки Зберегти .  
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User edit – Редагування користувача 

Login- Логін 
First name- Ім’я 

Last name- Прізвище 

Timezone – часова зона 
Line phone- Стаціонарний телефон 

Mobile phone- мобільний телефон 

Account lock date – Дата блокування облікового запису 

Зображення 65 – Мої дані 

 

8.2 Мої договірні відносини  

У верхньому меню виберіть Користувач/ User -> Мої договірні відносини/ My contractual 

relations. У списку відображаються користувачі системи, пов'язані з Оператором.  У 

таблиці будуть відображені наступні дані: 

Оператор/ Operator, 

Дата запиту/ Request date, 

Статус/ Status, 

Дата зміни статусу/ Status change date, 

Статус змінив/ Status changed by, 

Поточна угода від/до / Current agreement from/to, 

Тип підключення/ Relation type. 
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Сontractual relations- договірні відносини 
Request date-Дата подання запиту  

Status- Статус 

Зображення 66 – Договірні відносини 

 

У стовпці Дії/Actions доступні наступні опції: 

- перемістити користувача до угод Оператора. 

 

 

9.3  Конфігурація моїх сповіщень  

У верхньому меню виберіть Користувач User -> Конфігурація моїх сповіщень / My 

notification configuration. У списку будуть відображені такі дані: 

Ідентифікатор каналу/ Channel ID, 

Тип/ Type, 

Канал/ Channel, 

Діяльність/ Activity, 

Опції - активація/деактивація каналу сповіщень/ Options – notification channel 

activation/deactivation. 

 

 

Зображення 67 – Конфігурація моїх сповіщень 

 

9.4  Зміна пароля  

Система може створити новий пароль на запит користувача.  Щоб створити новий пароль, 

виберіть  Користувач/User -> Зміна пароля/ Password change у верхньому меню. Система 
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відобразить форму для введення старого пароля та (двічі) нового.  Підтвердьте операцію, 

натиснувши кнопку Змінити пароль .Після успішної перевірки новий пароль 

буде збережено. Він буде активний з наступного входу. 

 
Change user password – Змінити пароль користувача 

Old password – Старий пароль 

Password – Пароль 
Repeat password – Повторити пароль 

Зображення 68 – Зміна пароля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


