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Preamble 
The Regional Booking Platform (hereinafter: RBP), as Capacity 

Booking Platform is an electronic capacity trading platform 

operated by FGSZ Natural Gas Transmission Private Company 

Limited by Shares (hereinafter: FGSZ Ltd). FGSZ Ltd. is a 

licenced independent transmission system operator according to 

the Law XL of 2008 on Natural Gas Supply. The Operational 

Rules of the Regional Booking Platform as Capacity Booking 

Platform Regulation (hereinafter Operational Rules) contains the 

rules and processes of capacity booking and capacity auctions, 

the terms and conditions of network user participation, the terms 

and conditions of contracting, and describes the capacity 

products and the framework of the financial guarantees regarding 

the Network User Members. Annex I. of the Operational Rules 

(Network User Membership Agreement) contains the rights and 

obligations of the contracting parties. 

The terms and conditions of the Operational Rules are binding to 

the RBP Operator, TSO Members and Network User Members. 

TSO Members and Network User Members will be notified of 

eventual amendments to the Operational Rules via publication on 

the RBP Portal. 

 

Вступ 

Регіональна Платформа Бронювання (далі: RBP),  платформа 

бронювання потужностей - це електронна платформа для 

торгівлі Потужностями,  управління якою здіснюється  

Товариством з обмеженою відповідальністю FGSZ  (далі: FGSZ 

Ltd). ТОВ «FGSZ» є ліцензованим незалежним оператором  ГТС 

відповідно до Закону XL від 2008 року про Постачання 

Природного Газу.  Правила Роботи Регіональної Платформи 

Бронювання, як  Регламенту  платформи Бронювання 

Потужності  (далі Правила Роботи) містять правила та процеси 

бронювання потужностей та проведення аукціонів потужностей, 

умови участі користувачів мережі, умови укладання договорів та 

описують Продукти Потужностей  та Рамки Фінансових 

Гарантій  Користувачів Мережі. Додаток I.  \ Правила Роботи 

(Угода про членство Користувачів Мережі) містить права та 

обов'язки договірних сторін. 

Положення та Умови Правил Роботи є обов'язковими для 

Оператора RBP, Операторів ГТС та  Користувачів Мережі. 

Оператори ГТС та Користувачі Мережі будуть повідомлені про 

можливі зміни щодо Правил Роботи шляхом публікацій на 

Порталі RBP. 

 

1. Definitions 

Terms and definitions used herein shall be interpreted in the 

meaning of the Directive 73/2009/EC, the Regulation 

715/2009/EC and the Commission Regulation (EU) 2017/459. 

These terms and definitions used herein refer particularly to the 

present Operational Rules, including Annex I. 

 

Applicant Network User - shall mean a network user who 

intends to use the services of the Regional Booking Platform and 

submits the corresponding application documents to the RBP 

Operator. 

Applicant TSO - shall mean a transmission system operator who 

1. Визначення              

Терміни та визначення, використані в цьому документі, повинні 

тлумачитися в значенні Директиви 73/2009 / ЄС, Регламенту 

715/2009 / ЄС та Регламенту Комісії (ЄС) 2017/459. Ці терміни та 

визначення, що використовуються тут, стосуються, зокрема, 

даних Правил Роботи, включаючи Додаток I. 

 

Аплікант Користувач мережі-заявник, діючий користувач, 

який має намір скористатися послугами Регіональної Платформи 

Бронювання та подає відповідні документи-заявки Оператору 

RBP. 

Аплікант Оператор ГТС – заякник, оператор системи 
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intends to use the services of the RBP and submits the 

corresponding application documents to the RBP Operator. 

 

Ascending clock auction - shall mean an auction in which a 

Network User Member places requested quantities against 

defined price steps, which are announced sequentially. 

 

Auction Calendar - shall mean the table continuously 

displaying basic information related to the scheduling of capacity 

auctions, including announcement dates, starting dates and 

capacity products to which they apply, published by the RBP 

Operator based on the request and data provision of the TSO 

Member(s). 

 

Auction fee - shall mean the amount of the allocated capacity 

multiplied by the auction unit price. 

 

Auction premium - in case of ascending clock auctions, it shall 

mean the price step belonging to the bidding round that is 

regarded as the final outcome of the auction. In case of uniform 

price auction, it shall mean the lowest offered price accepted in 

the auction. 

Auction premium basis - generally it shall mean the auction 

reserve price. If the basis of the auction premium is not the 

reserve price, the TSO has the opportunity to define the auction 

premium basis as a separate parameter. 

 

Auction Result Confirmation - shall mean a digitally signed 

confirmation sent from the RBP Operator to the Network User 

Member(s) and / or TSO Member(s) about the establishment of a 

contractual relationship between the Network User Member(s) 

and TSO Member(s). 

 

Auction unit price - shall mean the auction premium according 

газотранспортування, який має намір скористатися послугами 

RBP та подає Оператору RBP відповідні документи-заявки. 

 

Аукціон з покроковим підвищенням ціни - аукціон, на якому 

Користувач Мережі розміщує заявку на необхідні обсяги 

потужності з визначенням цінових кроків, які оголошуються 

послідовно. 

Календар аукціонів -  таблиця, яка  постійно відображає 

основну інформацію, що стосується планування аукціонів 

потужностей, включаючи дати оголошення, дати початку та 

продукти потужності, до яких вони відносяться, та публікується  

Оператором RBP відповідно до запитів та наданих 

Оператором(и) ГТС даних. 

 

Аукціонний збір-внесок – кількість\об’єм\обсяг виділеної 

потужності, помножений(а) на ціну одиниці аукціону. 

 

Аукціонна Премія – в разі аукціонів з покроковим підвищенням 

ціни, означаючає ціновий крок, який належить до раунду торгів, 

що вважається кінцевим результатом аукціону. У 

випадку  аукціонів з єдиною ціною, означає найнижчу 

запропоновану ціну, прийняту на аукціоні. 

 

Основа Аукціонної Премії - резервна ціна аукціону. Якщо 

основою аукціонної премії не є резервна ціна, то Оператор ГТС 

має можливість визначити основу аукціонної премії  окремим 

параметром. 

Підтвердження результату аукціону – підтвердження, 

підписане електронним підписом, надіслане Оператором RBP 

Користувачу(ам) Мережі та / або Оператору (-ам) ГТС про 

встановлення договірних відносин між Користувачем (-ами) 

Мережі та Оператором(-ами) ГТС. 

 

 Ціна аукціонної одиниці- премія аукціону відповідно до 
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to the final result of the capacity auction per one unit of the 

relevant capacity product (currency/kWh/hour/duration or 

currency/kWh/day/duration), expressed in monetary terms. 

 

 

Bidding round - shall mean the period of time during Network 

User Members may submit, amend and withdraw bids. 

 

Bid limit - a value expressed as a percentage of the relevant TSO 

Member's own offered capacity that uniformly determines the 

maximum amount of capacity Network User Members can bid 

for in a given auction  

 

Bundled capacity - shall mean a standard capacity product 

offered on a firm basis, which consists of corresponding entry 

and exit capacity at both sides of the relevant interconnection 

point. For the sake of clarity, TSO Members may voluntarily 

decide to allocate interruptible capacity in a bundled manner. 

 

 

 

Buyback order book - shall mean the anonymous list of 

capacity buyback offers submitted by the Network User 

Members during the capacity buyback procedure. 

 

 

CAM NC - shall mean the Commission Regulation (EU) 

2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on 

capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and 

repealing Regulation (EU) No 984/2013. 

 

Capacity conversion - conversion of unbundled standard 

capacity product into bundled standard capacity product in 

accordance with the provisions of Article 21 (3) of the CAM NC. 

кінцевого результату аукціону розподілу потужності на одну 

одиницю відповідного продукту потужності (валюта / кВт / год / 

тривалість або валюта / кВт / год / день / тривалість), виражена у 

грошовому еквіваленті. 

 

Раунд торгів -період часу, протягом якого Користувачі 

Мережі можуть подавати, змінювати та відкликати пропозиції. 

Ліміт ставок – значення, виражене у відсотках від власної 

запропонованої потужності  відповідного Оператора ГТС, що 

рівномірно визначає максимальний обсяг потужності 

Користувачів Мережі, на який вони можуть подавати заявки на 

певному аукціоні. 

Об’єднана Потужність - стандартна потужність, запропонована 

на гарантованій основі, яка складається з відповідної потужності  

на точках входу та виходу з обох сторін відповідної точки 

з'єднання. З метою виключення  уточнення та внесення ясності, 

Оператори ГТС можуть добровільно прийняти рішення про 

розподіл переривчастої потужності  об’єднаним  способом. 

 

 

Журнал запитів про зворотній викуп- анонімний список 

заявок-пропозицій щодо зворотного  викупу потужностей, 

поданий Користувачами Мережі під час процедури зворотного 

викупу потужностей. 

 

CAM NC -  Регламент Комісії (ЄС) 2017/4 59 від 16 березня 2017 

року про встановлення Мережевого Кодексу щодо механізмів 

розподілу потужностей у газотранспортних системах та 

скасування Регламенту (ЄС) № 984/2013. 

 

Перетворення потужностей - перетворення необ’єднаного 

продукту стандартної потужності в об’єднаний  продукт 

стандартної потужності  відповідно до положень статті 21 (3) 

CAM NC. 
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Capacity sublet - shall mean a secondary capacity transaction, 

in which the owner of the primary capacity („offeror") partially 

or entirely assigns the right to use capacity, during which the 

offeror retains all contractual rights and obligations related to the 

capacity usage towards the transmission system operator. Within 

this context, the third party effectively using the assigned 

capacity is not in legal relationship with the transmission system 

operator and is not liable against the transmission system 

operator; the offeror guarantees the performance instead of the 

third party. The usage right of the capacity and the capacity 

contract is not transferred in the legal relationship of the 

transmission system operator and the offeror, the offeror retains 

such right and contract. 

 

Clearing fee - shall mean the sum, which is the product of the 

clearing unit price and the capacity quantity of the successful bid. 

Clearing price - shall mean the price according to the final result 

of the capacity auction that consists of the reserve price and the 

auction premium. 

 Clearing unit price - shall mean the price according to the final 

result of the capacity auction per one unit of the relevant capacity 

product (currency/kWh/hour/duration or 

currency/kWh/day/duration), i.e. the clearing price expressed in 

monetary terms. 

 

CMP - shall mean Commission Decision 2012/490 of 24 August 

2012 on amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of 

the European Parliament and of the Council on conditions for 

access to the natural gas transmission networks.  

 

Competing capacities - shall mean capacities in respect of 

which an available capacity offered in an auction cannot be 

allocated without the withdrawal in part or in full of an available 

Суборенда потужності - вторинна операція з потужностю, в 

якій власник основної потужності («оферент») частково або 

повністю передає право використання потужності, протягом 

якого оферент зберігає всі договірні права та зобов'язання, 

пов'язані з використанням потужності перед Оператором ГТС. У 

цьому контексті третя сторона, що використовує виділену 

потужність, не перебуває у правових відносинах з оператором 

ГТС  та не несе відповідальності перед оператором ГТС; 

оферент гарантує виконання зобов’язань замість третьої 

сторони. Право на потужність і договір про використання 

потужності не передаються у правовідносинах  Оператора ГТС  і 

оферента, оферент зберігає за собою таке право і договір. 

 

Плата за кліринг-сума, яка є добутком клірингової ціни 

одиниці та обсягу потужності  успішної пропозиції. 

Клірингова ціна -  ціна, що складається з резервної ціни та 

аукціонної премії згідно з кінцевим результатом аукціону 

потужностей. 

Клірингова ціна одиниці -  ціна, згідно з кінцевим результатом 

аукціону потужностей, за одну одиницю відповідного продукту 

потужності (валюта / кВт / год / тривалість або валюта / кВт / год 

/ день / тривалість), тобто ціна клірингу, виражена у грошовому 

еквіваленті. 

 

CMP - означає Рішення Комісії № 2012/490 від 24 серпня 2012 

року про внесення змін до Додатку I до Регламенту (ЄС) № 

715/2009 Європейського парламенту та Ради щодо умов Доступу 

до мереж  транспортування природного газу. 

 

Конкуруючі потужності- потужності, відносно  яких 

наявна потужність, запропонована на одному аукціоні, не може 

бути розподілена без часткового відкликання або відкликання в 

повному обсязі наявної потужності, запропонованої на іншому 

аукціоні. 
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capacity offered in another auction.  

 

First editing (publishing) deadline - shall mean the deadline 

specific to each capacity product at which the RBP Operator 

automatically publishes the basic parameters of the relevant 

capacity product as uploaded by the TSO to the RBP 

Application. The first editing (publishing) deadline regarding 

certain capacity types is defined in Article 4. 

 

 

First time undersell - shall mean an occurrence where the 

aggregate demand across all Network User Members is less than 

the capacity offered at the end of the first bidding round or any 

subsequent bidding round. 

Incremental capacity - shall mean a possible future increase in 

technical capacity that may be offered based on investment or 

long-term capacity optimisation and subsequently allocated in 

the following cases: (a) at existing interconnection points, (b) by 

establishing a new interconnection point, (c) as physical reverse 

flow capacity at an interconnection point, which has not been 

offered before. 

 

Large price step - shall mean a fixed or variable amount that is 

defined per entry/exit network point and capacity product. 

 

Network User Member - a legal or natural person registered on 

RBP for the purpose of booking, transferring and contracting 

capacities allocated on the RBP and using other offered services. 

 

 

Pro rata allocation - shall mean an allocation procedure in 

which the Network User Member may submit a quantity bid in a 

single bidding round and all Network User Members, whom 

capacity is allocated to, pay the reserve price. 

 

Перший термін редагування (публікації) - термін, 

специфічний для кожного продукту потужності, в який Оператор 

RBP автоматично публікує основні параметри відповідного 

продукту потужності, завантажені Оператором ГТС у додатку 

RBP. Перший термін редагування (публікації) щодо певних типів 

потужностей визначений у статті 4. 

 

Перший продаж за нижчою ціною (недопродаж) - випадок, 

коли сукупний попит всіх Користувачів Мережі менший, ніж 

потужність, запропонована в кінці першого або будь-якого 

наступного раунду торгів. 

 

Нові\ Збільшені\Додаткові потужності-можливе майбутнє 

збільшення технічної потужності, яке може бути запропоноване 

на основі інвестицій або довгострокової оптимізації 

потужностей і згодом розподілено у таких випадках: (a) в разі 

наявності точок  приєднання, (b) встановлення нових точок 

приєднання, (c) як фізична потужність реверсного потоку в точці 

приєднання, яка раніше не була запропонована. 

 

Великий ціновий крок- фіксована або змінна величина, яка 

визначається на  кожну точку входу\виходу  мережі та продукт 

потужності. 

Користувач Мережі - юридична або фізична 

особа, зареєстрована на RBP з метою бронювання, передачі 

потужностей, а також укладання договорів щодо потужностей, 

розподілених на RBP, та використання інших пропонованих 

послуг. 

 

Пропорційний розподіл- процедура розподілу, при якій 

Користувач Мережі може подати кількісну пропозицію в 

рамках одного раунду, а всі Користувачі Мережі, яким 

здійснюється розподілення потужністі, сплатити резервну ціну. 
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Regional Booking Platform (RBP) -shall mean the electronic 

capacity trading platform which is a capacity booking platform 

complying with Law No. XL of 2008 on Natural Gas Supply and 

CAM NC. The RBP Application and RBP Portal jointly 

constitute the Regional Booking Platform. 

 

Regional Booking Platform Application (RBP Application) - 

shall mean the Internet-based securely accessible test and 

production software environments of the Regional Booking 

Platform. 

 

Regional Booking Platform Operator (RBP Operator) - shall 

mean the legal person operating the Regional Booking Platform, 

i.e. FGSZ Ltd. 

 

Regional Booking Platform Portal (RBP Portal) - shall mean 

the Internet-based openly accessible publication and information 

website of the Regional Booking Platform. 

 

REMIT - Regulation (EU) No 1227/2011 of the European 

Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale 

energy market integrity and transparency. 

 

Reserve price - shall mean the lowest price acceptable in the 

auction on the basis of the national regulation on the TSO 

Member. 

 

Second editing deadline - shall mean the deadline until which a 

TSO Member shall establish the relevant parameters of the 

capacity product and the Network User Member(s)' in the 

capacity auction. The second editing deadline regarding certain 

capacity types is defined in Article 4. 

 

 

Регіональна платформа бронювання (RBP) - означає 

електронну платформу для торгівлі потужностями, яка є 

платформою бронювання потужності відповідно до Закону № 

XL від 2008 р. Про Постачання Природного Газу та CAM 

NC. Додаток RBP та Портал RBP, що спільно складають 

Регіональну Платформу Бронювання. 

Додаток Регіональна Платформа Бронювання (RBP) -  
безпечний доступний додаток для тестового та виробничого 

програмного забезпечення Регіональної платформи бронювання 

на базі Інтернет середовища. 

 

Регіональний оператор платформи бронювання (Оператор 

RBP) - означає юридичну особу, що здійснює  управління 

Регіональною платформою бронювання , тобто FGSZ Ltd. 

 

Портал Регіональної Платформи Бронювання (Портал RBP) 

– Інтернет портал з відкритим доступом до  

загальнодоступних публікацій та інформації веб-сайту 

Регіональної платформи бронювання. 

REMIT - Регламент (ЄС) № 1227/2011 Європейського 

Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 р. Про цілісність та 

прозорість оптового ринку енергії. 

  

Резервна ціна - означає найнижчу ціну, прийнятну на аукціоні 

на основі національного регламенту щодо Оператора ГТС. 

 

Термін Другого редагування - означає крайній термін, до якого 

Оператор ГТС повинен встановити відповідні параметри 

продукту потужності, та право Користувача(-ів) Мережі брати 

участь в аукціоні потужностей. Термін другого редагування 

щодо певних типів потужності визначений у статті 4. 

 

Малий ціновий крок - фіксована або змінна величина, яка 
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Small price step - a fixed or variable amount that is defined per 

entry/exit network point and capacity product which is smaller 

than the large price step. 

 

TSO Member - transmission system operator allocating and 

contracting capacities via RBP and using other offered services. 

FGSZ Ltd. is a TSO Member on its own right. 

 

Uniform price auction - shall mean an auction in which the 

Network User Member in a single bidding round bids price as 

well as quantity, and all Network User Members, who are 

successful in gaining capacity, pay the price of the lowest 

successful bid. 

 

User - shall mean the natural person who has access right to the 

RBP Application required by the Network User Member or the 

TSO Member. 

 

визначається за точкою входу / виходу Мережі та продуктів 

потужності, яка менша, ніж великий ціновий крок. 

 

 

Оператор ГТС - оператор газотранспортної системи, що 

розподіляє потужності та укладає договори через RBP та 

використовує інші послуги. FGSZ Ltd є самостійним оператором 

ГТС. 

Аукціон з єдиною ціною - аукціон, на якому Користувач 

Мережі в рамках одних торгів, надає пропозицію щодо ціни та 

кількості, а всі Користувачі Мережі, які є переможцями торгів  

що отримують потужність, сплачують ціну найнижчої успішної 

ставки. 

 

Користувач -  фізична особа, яка має право доступу до додатка 

RBP, що необхідно Користувачу Мережі або Оператором ГТС. 

 

 

2. General Provisions 

2.1. Contractual Relationship and Binding Nature 
Contractual relationship shall be established between the 

Regional Booking Platform Operator (RBP Operator) and the 

Applicant TSO upon the signature of the TSO Membership 

Agreement by the RBP Operator and a TSO Applicant, and 

between the RBP Operator and the Applicant Network User 

Member upon the signature of the Network User Membership 

Agreement by the RBP Operator and a Network User Applicant, 

respectively. By signing the TSO Membership Agreement or the 

Network  User Membership Agreement, an Applicant TSO 

becomes TSO Member whereas an Applicant Network User 

becomes Network User Member, accordingly. 

 

 

2. Загальні Положення 

2.1. Договірне відношення та право зобов’язуючої 

сили             

Договірні відносини встановлюються між Регіональним 

Оператором Платформи Бронювання (Оператором RBP) та 

Аплікантом Оператором ГТС після підписання Угоди про 

членство в Операторі ГТС між Оператором RBP та Аплікантом  

Оператором ГТС, і між оператором RBP та Користувачем 

Мережі Апліканта після підписання Угоди про членство 

користувача мережі Оператором RBP та Аплікантом мережі 

відповідно. Підписавши Угоду про членство Оператора ГТС або 

Угода про членство Користувача Мережі, Аплікант  Оператор 

ГТС стає Оператором ГТС, тоді як Аплікант Користувач Мережі  

стає відповідно Користувачем Мережі. 
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2.2. Operation of the Regional Booking Platform 

 

As the operator of the Regional Booking Platform, FGSZ Ltd. is 

responsible for: 

a) signing Membership Agreements with TSO Applicants or 

Network User Applicants, 

b) assigning access rights and providing access to TSO 

Members and Network User Members as stipulated in the 

specific TSO Membership Agreement or Network User 

Membership Agreement 

c) the compliance of the capacity auction processes with the 

Operational Rules, 

d) receiving, processing, submitting and archiving information 

from/to TSO Members and Network User Members 

concerning their transactions on the Regional Booking 

Platform, 

e) providing, maintaining and developing the RBP Application 

and the RBP Portal. 

 

 

2.2. Функціонування регіональної Платформи 

Бронювання              

Як оператор Регіональної Платформи Бронювання FGSZ Ltd 

відповідає за: 

a) підписання Договорів про членство з Аплікантами Оператора 

ГТС або Аплікантами Користувачів Мережі,              

b) надання прав доступу та надання доступу Оператору ГТС та 

Користувачам Мережі, як передбачено конкретною Угодою про 

членство Оператора ГТС або Угодою про членство Користувача  

Мережі.              

c) відповідність процедур аукціону потужностей операційним 

Правилам Роботи,              

d) отримання, обробку, подання та архівування інформації від до 

Операторів ГТС та Користувачів Мережевих стосовно їх 

транзакцій на Регіональній Платформі Бронювання,              

e) надання, підтримку та розвиток додатку RBP та порталу 

RBP.             

 

 

2.3. Legal Framework 
RBP was designed according to CAM NC and the relevant 

national laws. 

In addition to the provisions of CAM NC, the legal framework of 

the RBP operation in Hungary is regulated by Law No. XL of 

2008 on Natural Gas Supply, and Decrees 8/2016. (X. 13.), 

11/2016 (XI.14.), and 13/2016 (XII.20.) of the Hungarian Energy 

and Public Utility Regulatory Authority. 

The RBP Operator shall not be held liable for any damage arising 

from TSO Members' or Network User Members' legal 

incompliance as well as incompliance with the present 

Operational Rules. 

 

2.3. Правова база              

RBP був розроблений відповідно до CAM NC та відповідних 

національних законів. 

На додаток до положень CAM NC, в правових рамках 

функціонування RBP в Угорщині регулюються Законом № XL 

від 2008 р. Про Постачання Природного Газу та Постановами 

8/2016. (X. 13.), 11/2016 (XI.14.) Та 13/2016 (XII.20.) Угорського 

регулюючого органу з питань енергетики та комунальних 

послуг . 

Оператор RBP не несе відповідальності за будь-які збитки, 

спричинені юридичною невідповідністю Операторів ГТС або 

Користувачів Мережі, а також невідповідністю цим Правилам. 

 

2.4. Principles of Capacity Bundling 2.4. Принципи Об’єднання Потужностей             
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In case of bundled capacity products, RBP implements the 

concept of 'product bundling.' Bundled capacity products shall 

consist of same quality components, i.e. either firm capacities 

without any restrictions or interruptible capacities with same 

rules of interruption on both sides of the bundle (if the 

interruptible capacity is to be bundled). 

 

 

 

 

In case of bundled capacity auctions, where there are two or 

more TSOs on two sides of an entry/exit point, RBP applies the 

"one auction - two contracts" model. Each Auction Result 

Confirmation of successful auctions shall automatically result in 

two separate network usage contracts per Network User member: 

one between the Network User Member and the upstream TSO 

Member and the other between the Network User Member and 

the downstream TSO Member. These two separate network 

usage contracts are legally related and interdependent: The 

existence of one contract is a prerequisite for the existence of the 

other one, and vice versa. 

RBP is able to handle more complex network points with regard 

to the offering and auctioning of bundled capacity products, 

subject to the agreement of the involved TSO Members. In this 

case, one auction may result in more than two contracts. 

 

В разі об'єднення  Продуктів Потужностей, RBP реалізує 

концепцію " об’єднаня продуктів". Об’єднані Продукти, 

Потужності, повинні складатися з однаково-якісних 

компонентів, тобто або гарантованих потужностей без будь-яких 

обмежень, або переривчастих потужностей з однаковими 

правилами переривчастості потужності з обох боків об’єднення 

(якщо  переривчаста потужність має бути об’єднана в 

Об’єднану). 

У разі проведення аукціонів з Пакетною Потужністю, коли на 

обох сторонах точок входу / виїзду є два або більше Оператора 

ГТС, RBP застосовує модель "один аукціон - два 

договори". Кожне Підтвердження проведення Успішних 

Аукціонів автоматично підтверджує два окремі договори про 

використання Мережі на одного Користувача Мережі: один - 

між Користувачем Мережі та Оператором ГТС вище по потоку 

газу та інший - між Користувачем Мережі та Оператором ГТС 

нижче за течією згідно потоку газу. Ці два окремі договори про 

використання мережі є юридично пов'язаними та 

взаємозалежними: Існування одного контракту є необхідною 

передумовою для існування іншого, і навпаки. 

RBP здатнийобслуговувати  більш складні точки мережі, роблячі 

пропозиціі та проводячі аукціони щодо об’єднаних продуктів 

потужності, за умови домовленості Операторів ГТС. У цьому 

випадку один аукціон може призвести до укладення більш ніж 

двох контрактів. 

 

2.5. Language of Operation and Communication 
The official language of RBP is English and Hungarian. 

The RBP Application and RBP Portal may be enabled to be 

accessible in any further languages. If a TSO Member would like 

to access RBP in a further language, this is possible following 

the development and change request protocol of the TSO 

Membership Agreement. 

The Hungarian version of the Operational Rules shall be 

2.5.  Мова роботи платформи та зв’язку 

Офіційними мовами функціонування RBP є англійська та 

угорська. 

Додаток RBP та Портал RBP можуть бути доступні для 

використання на будь-який іншій мові. Якщо Оператор ГТС 

хотів би отримати доступ до RBP на іншій мові, це можливо 

після оформлення протоколу запиту щодо розробки та  внесення 

зміни до Угоди про членство Оператора ГТС. 
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approved by the Hungarian Energy and Public Utility Authority. 

Regarding TSO Members with a registered seat outside of 

Hungary, the English version of the Operational Rules published 

by the RBP Operator shall be applicable. 

 

 

 

 

2.6. Customer Service 

The RBP Operator provides a 24/7 helpdesk to its registered 

TSO Members and Network User Members accessible on the 

telephone number and via the email address published on the 

RBP Portal. 

RBP Operator provides a User Manual for the Regional Booking 

Platform on the RBP Portal. 

The RBP Application is the technical background for business 

transactions. Therefore, the RBP Operator can deal with and 

answer only technical questions and complaints with regard to 

RBP's operation. Other business-related issues, questions and 

complaints will be redirected to relevant TSO Member(s) and 

shall be handled according to the relevant regulations of the TSO 

Member(s) throughout the concerned communication channels. 

Technical complaints are to be reported via a controlled process 

to RBP Operator. The RBP Operator shall be obliged to answer 

technical questions and complaints without undue delay. 

 

 

2.7. Secure Operation 
The RBP Operator shall be obliged to operate hot back-up 

systems and to apply an adequate Business Continuity Plan 

(BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP). BCP and DRP 

processes shall be based on the Information Technology 

Provisions. The Information Technology Provisions shall be 

published by the RBP Operator on the RBP Portal. 

Угорську версію Правил Роботи затверджує Угорський 

регулюючий орган з питань енергетики та комунальних 

послуг.  Що стосується Операторів, які мають зареєстроване 

місце знаходження  за межами Угорщини, застосовується 

англійська версія операційних Правил Роботи, опублікована 

Оператором RBP. 

 

2.6. Обслуговування клієнтів              
Оператор RBP надає послуги довідкової служби 24/7  для  

зареєстрованих Операторів ГТС та Користувачам Мережі,  що 

доступні за номером телефону та електронною адресою, 

опублікованою на порталі RBP. 

Оператор RBP надає Інструкції користувача щодо користування 

Регіональною платформою бронювання на порталі RBP. 

Додаток RBP є технічною основою для здійснення бізнес-

операцій. Таким чином, Оператор RBP може вирішувати та 

відповідати лише на технічні питання та скарги щодо 

функціонування RBP. Інші  питання та скарги,  будуть 

перенаправлені до відповідного(их)их Оператора(ів) ГТС, і 

будуть  розглядаються згідно з відповідними правилами 

Оператора(ів)  ГТС  використовуючи  відповіді канали 

зв'язку. Технічні скарги повинні бути передані Оператору RBP 

через контрольований процес. Оператор RBP зобов'язаний без 

зайвих затримок відповідати на технічні питання та скарги . 

 

 

2.7. Безпечна експлуатація              

Оператор RBP зобов'язаний керувати гарячими(прямими) 

резервними системами та  забезпечити адекватний План 

Безперервної Діяльності (BCP) та План відновлення після аварій 

(DRP). Процеси BCP та DRP мають базуватися на 

інформаційних технологічних положеннях. Положення про 

інформаційні технології Оператор RBP публікує на Порталі RBP. 

Оператори ГТС зобов'язані інформувати один одного та 
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TSO Members shall be obliged to inform each other and the RBP 

Operator about all technical questions and complaints without 

undue delay that might serve the improvement of the operation 

and administration of the processes of RBP. 

 

Оператора RBP про всі технічні питання та скарги своєчасно, що 

може послужити покращенню функціонування та 

адміністрування процесів RBP. 

 

3. Services of the Regional Booking Platform 

3.1. Bundled and unbundled Capacity Allocation Mechanism  

for Standard Capacity Products 
Based on the rules described in the CAM NC, RBP offers the 

possibility to adjacent TSO Members or other system operators 

for offering their capacity jointly in bundled auctions in the form 

of firm or interruptible capacity. 

 

 

The application also enables to run unbundled firm or 

interruptible capacities by the same TSO Member(s) or other 

system operators. 

Network Users shall be able to obtain such capacities via 

auctions as defined in the CAM NC. 

3.2.  Bundled and unbundled Capacity Allocation 

Mechanism  for Non-Standard Capacity Products of the 

CAM NC 
RBP offers the possibility to allocate non-standard capacity 

products according to the CAM NC as well. 

 

3. Послуги Регіональної Платформи Бронювання              

3.1. Механізми розподілу об’єднаних\ та необ’єднаних 

потужностей для стандартних продуктів потужності.              

Виходячи з правил, описаних в CAM NC, RBP пропонує 

можливість суміжним Операторам ГГС або іншим системним 

операторам пропонувати свою потужність на аукціонах 

об’єднаних потужностей у вигляді гарантованої або 

переривчастої потужності. 

Додаток також дозволяє запускати об’єднані  та необ’єднані 

потужності  тим(и) самим(и)  або іншими Операторами ГТС або  

системними операторами. 

Користувачі мережі повинні мати  змогу отримувати такі 

потужності за допомогою аукціонів, визначених у CAM NC. 

3.2. Механізми розподілу об’єднаних та необ’єднаних 

потужностей  для нестандартних продуктів потужності CAM 

NC              

RBP пропонує можливість розподіляти нестандартні продукти  

потужності відповідно до CAM NC. 

 

3.3. Incremental Capacity Allocation 

3.3.1. Incremental Capacity Auctions 

RBP offers the possibility to conditionally allocate parallel offer 

levels according to the CAM NC auction mechanisms. 

3.3.2. Open Season Capacity Product 

RBP offers the possibility to allocate Open Season capacity 

product. 

3.4. Bilateral Capacity Trade 
RBP offers the possibility to trade allocated capacities on a 

3.3. Розподілення Збільшеної Потужності             

3.3.1. Аукціони Збільшеної потужності          

RBP пропонує можливість умовно розподілити рівні паралельні 

пропозиції відповідно до механізмів аукціону CAM NC. 

3.3.2. Продукт  потужності Open Season 

RBP пропонує можливість розподілити продукт потужності  на 

відкритий сезон. 

3.4. Двостороння торгівля потужністю              

RBP пропонує можливість здійснювати торгівлю розподіленими 
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bilateral (over-the-counter) basis, detailed in Article 15. 

3.5. Anonymous Secondary Capacity Market 
The anonymous marketplace cleared by an external clearing 

house for secondary capacity trading is available through the 

RBP as well, detailed in Article 22. 

3.6. Surrender of Booked Capacity 
RBP offers the possibility to Network User Members to 

surrender their booked bundled and unbundled capacities 

according to CMP, detailed in Article16. 

3.7. Capacity Buyback Auction 
RBP offers the possibility for the TSO Member to call daily or 

within-day a buyback auction in case the TSO Member appliers 

the CMP measure of oversubscription and buyback, detailed in 

Article 17. 

3.8. Auction regarding competing capacity product 
RBP offers the possibility to auctions of competing capacity 

products in accordance with the agreement of the TSO 

Members,' detailed in Article 18. 

3.9. Comfort Bidding 
RBP offers the possibility to Network User Members to upload 

bids for future ascending clock, uniform price and pro rata 

capacity allocation procedures as pre-defined by the Network 

User Member, detailed in Article 19. 

3.10. REMIT Data Services 
The RBP Operator as a Registered Reporting Mechanism (RRM) 

approved by ACER offers the possibility to TSO Members and 

Network User Members to download their primary and 

secondary capacity transactions in the required xml format 

accepted by the ARIS database of ACER and report it through 

their own approved RRM or via the RBP Operator as an 

approved RRM. Network User Members are required to sign 

Annex II. of the Operational Rules in order to be able to use the 

REMIT Data Services. 

 

потужностями у двосторонньому (позабіржовому) порядку, 

детально описаному в статті 15. 

3.5. Вторинної Анонімний ринок потужностей             

Анонімний ринок, який очищений зовнішнім кліринговим 

центром для вторинної торгівлі потужностями, також доступний 

через RBP, детально описаний у статті 22. 

3.6. Повернення заброньованих потужностей              

RBP пропонує користувачам мережі можливість повернути 

заброньовані об’єднані та необ’єднані потужності відповідно до 

CMP, деталізовані у статті 16. 

3.7. Аукціон зворотнього викупу потужностей 

RBP пропонує Оператору ГТС можливість проведення аукціонів 

звотнього викупу добових потужностей або протягом доби, якщо 

Оператор ГТС застосує   CMP про подання пропоцій та 

зворотній викуп, детально описаний в статті 17. 

3.8. Аукціон конкуруючих продуктів потужності             

RBP пропонує можливість проведення аукціонів конкуруючих 

продуктів потужності відповідно до Угод Операторів ГТС, що 

детально описано у статті 18. 

3.9. Зручні торги 

RBP пропонує можливість Користувачам Мережі завантажувати 

ставкиї\пропозиції\заявки на майбутні аукціони з покроковим  

підвищенням ціни, аукціони з єдиною ціною та з процедурою 

пропорційного розподілу потужностей, які заздалегідь визначені 

Користувача мережі,що детально описано у статті 19. 

3.10. Інформаційне обслуговування REMIT 
Оператор RBP як Зареєстрований Механізм Звітності 

(RRM), затверджений ACER, пропонує можливість Операторам 

ГТС та Користувачам мережі завантажувати їх первинні та 

вторинні транзакції з потужностями у необхідному xml форматі, 

визнаному ARIS базою даних ACER та звітувати через власний 

затверджений RRM або через Оператора RBP як затверджений 

RRM. Учасники мережі повинні підписати Додаток II. Правил 

експлуатації, щоб мати можливість користуватися послугами 
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3.11. Data Exchange 
RBP offers the possibility to TSO Members and Network User 

Members to connect to RBP via the following methods: 

• Interactive data exchange (https protocol) 

o Graphic user interface 

 o Excel upload / download 

• Integrated data exchange (https / SOAP protocol) 

o Between RBP and the TSO Member's or the RBP and the 

Network User Member's IT system (server-server connection), o 

Additional alternative submission channel as fall-back. 

• Document-based data exchange (AS/4 protocol) 

o Between RBP and the TSO Member's or RBP and the Network 

User Member's IT system (server-server connection). 

3.12. Urgent Market Messages 
RBP offers the possibility to publish Urgent Market Messages. 

Such messages can be published by the RBP Operator or the 

TSO Members. 

3.13. Route products 
RBP offers the possibility to book capacities within a route 

product, as detailed in Article 23. 

3.14. Other Services 
The RBP Operator may offer further services based on the 

request of TSO Members and Network User Members according 

to the development and change request protocol. 

4. Overview of the Registration, Capacity Allocation and 

Contracting Processes of RBP 

Інформаційного обслуговування REMIT. 

3.11. Обмін даними              

RBP пропонує можливість Операторам ГТС та Користувачам 

Мережі підключитися до RBP за допомогою наступних методів: 

• Інтерактивного обміну даними (протокол https)              

o Графічний інтерфейс користувача 

 o Завантаження / скачування Excel 

• Інтегрованого обміну даними (https / SOAP-протокол)              

o Між RBP та Оператором ГТС або RBP та ІТ-системою 

Користувача мережі (з'єднання сервер-сервер),  

o додатковий альтернативний канал подання, в якості запасного. 

• Електроного документообмін( обміну даними на основі 

документів) (протокол AS / 4)              

o Між RBP та Операторами ГТС або між  RBP та ІТ-системою 

Користувача мережі (з'єднання сервер-сервер). 

3.12. Термінові ринкові  повідомлення             

RBP пропонує можливість публікувати термінові ринкові 

повідомлення. Такі повідомлення можуть бути опубліковані 

Оператором RBP або Операторами ГТС. 

3.1 3. Продукти визначені маршрутом 

RBP пропонує можливість бронювати потужності в межах 

маршрутного продукту, як це детально описано у статті 23. 

3.14. Інші послуги              

Оператор RBP може запропонувати додаткові послуги на основі 

запитів Операторів ГТС та користувачів мережі відповідно 

до протоколу запитів на здійснення розробок та внесення змін. 

4.Моніторинг процесів реєстрації, розподілу потужностей та 

контрактних процедур RBP              

 

 

 

Step\ 

Етап 

What? 

Задача 

Who? 

Назва 

When? 

Термін 

How? 

Спосіб 
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1/a Becoming TSO 

Member of RBP 

Стати 

Оператором ГТС 

учасником RBP 

Applicant TSOs and 

RBP Operator  

Аплікант Оператор 

ГТС  та Оператор RBP 

Anytime 

У будь-який час 

 

Offline (paper-based 

contract) 

Оффлайн (паперовий 

контракт) 

1/b Becoming 

Network User 

Member of RBP 

Стати 

Користувачем 

Мережі 

учасником RBP 

 

Applicant Network 

Users and RBP Operator 

Аплікант Користувач 

Мережі  та Оператор 

RBP 

Anytime 

У будь-який час 

Starting registration on 

RBP Portal 

Шляхом реєстрування 

на порталі RBP 

2 Entity setup 

Налаштування 

особи  

RBP Operator 

Оператор RBP 

Upon the successful accession of Applicant TSOs and Applicant 

Network Users 

Після успішного приєднання Апліканта Оператора ГТС та 

Апліканта Користувачів мережі 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

3 Setup of Auction 

Calendar 

Налаштування 

календаря 

аукціонів  

RBP Operator 

Оператор RBP 

Anytime based upon the relevant information provided by the 

TSO 

У будь-який час на підставі відповідної інформації, наданій 

Оператором ГТС 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

4 Creating Auctions 

Створення 

Аукціонів  

Оператор RBP RBP 

Operator 

 

After the provision of the Auction Calendar 

За наявності Календаря аукціонів 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

5/a First editing 

(publishing) 

deadline 

Перший термін 

редагування 

(публікації) 

TSO Members 

Оператори ГТС 

In case of yearly capacities: 1 month before the auction starts In 

case of quarterly capacities: 2 weeks before the auction starts 

(firm capacity) and 1 week before the auction starts (interruptible 

capacity) 

In case of monthly capacities: 1 week before the auction starts 

In case of daily capacities: 80 minutes before the start of the 

auction 

In case of within-day capacities: 10 minutes before the start of 

the auction 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 
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У разі річної потужності: за 1 місяць до початку аукціону 

 У випадку квартальної потужності: за 2 тижні до початку 

аукціону  гарантована потужність ) та 1 тиждень до початку 

аукціону (переривчаста потужність) 

У разі місячної потужності: за 1 тиждень до початку 

аукціону 

У разії добової потужності: за 80 хвилин до початку 

аукціону 

У разі потужності протягом дня: за 10 хвилин до початку 

аукціону 

5/b Capacity bundling 

Об’єднення 

потужностей 

RBP Operator 

Оператор RBP 

Immediately upon the expiry of the above deadlines (for bundled 

capacities only) 

Відразу після закінчення вищезазначених термінів (лише для 

об’єднаних потужностей) 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

 

5/c Second editing 

deadline 

Другий термін 

редагування 

TSO Members 

Оператори ГТС 

In case of yearly capacities: 65 minutes before the start of the 

auction In case of quarterly capacities: 65 minutes before the 

start of the auction In case of monthly capacities: 65 minutes 

before the start of the auction In case of daily capacities: 40 

minutes before the start of the auction In case of within-day 

capacities: 6 minutes before the start of the auction 

У разі річних потужностей: за 65 хвилин до початку 

аукціону 

  У разі щоквартальних потужностей: за 65 хвилин до 

початку аукціону 

  У разі місячних потужностей: за 65 хвилин до початку 

аукціону 

У разі добових потужностей: за 40 хвилин до початку 

аукціону 

  У разі потужностей протягом дня: за 6 хвилин до початку 

аукціону 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

6/a Auction execution 

Проведення 

Аукціону 

RBP Operator 

Оператор RBP 

Starting date: according to the auction calendar Internal timing: 

according to CAM NC timings 

(In case of non-standard capacity products, both starting dates 

and the internal timing of the capacity auctions may deviate from 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 
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the CAM NC rules) 

Дата початку: згідно з календарем аукціону Внутрішні 

терміни: відповідно до термінів CAM NC 

(В разі нестандартних продуктів потужності, як дати 

початку, так і внутрішні терміни проведення аукціонів 

потужності можуть відрізнятися від правил CAM NC) 

6/b Bidding 

Подання 

пропозицій\Став

ки 

Network User Members 

Користувачі Мережі 

According to CAM NC timings 

In case of non-standard capacity products, they may deviate from 

the CAM NC rules) 

Відповідно до термінів CAM NC 

У разі нестандартних продуктів потужності, вони можуть 

відхилятися від правил CAM NC) 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

7/a Establishing 

contractual 

relationship 

Встановлення 

договірних 

відносин 

Between TSO Members 

and Network User 

Members 

Між Операторами ГТС 

та Користувачами 

Мережі 

Upon the closure of the auction via the Auction Result 

Confirmation 

Після закриття аукціону через підтвердження результатів 

аукціону 

Online on RBP 

Application 

Онлайн у додатку RBP 

7/b Contract 

management 

Управління 

контрактами 

TSO Members and 

Network User Members 

Оператори ГТС та 

Користувачі Мережі 

According to the internal rules of the TSO Members / Network User Members 

Відповідно до внутрішніх правил Оператора ГТС /користувачів мережі 

 

 

Deadlines defined in the table are published only for informative 

purposes; they may be modified according to the agreement between 

the TSO Members and the RBP Operator, of which the Network User 

Members will be informed separately on the RBP Portal. 

 

Граничні сроки, визначені в таблиці, публікуються лише в 

інформаційних цілях; вони можуть бути змінені відповідно до 

угоди між операторами ГТС та Оператором RBP, про що 

Коростувачі Мережі будуть інформуватися окремо на Порталі 

RBP. 

5. Accession to and Membership of RBP 
Any legal or natural person shall be entitled to register themselves on 

RBP in a transparent and non- discriminatory way. The TSO 

Membership Agreement contains the rights and obligations of the 

TSO Members, while the Network User Membership Agreement 

5. Приєднання та членство в RBP 

Будь-яка юридична або фізична особа має право зареєструватися 

на RBP прозорим і недискримінаційним чином. Угода про 

членство Оператора ГГС містить права і обов'язки Операторів 

ГТС, а Угода про членство  Користувачів Мережі містить права і 
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contains the rights and obligations of the Network User Members. 

The RBP membership shall not be transferrable or assignable 

обов'язки Користувачів Мережі. 

5.1. General Information about Network User Registration 
Network User Applicants shall register by submitting online the 

completed Registration Form to the RBP Operator. In the Form, the 

Applicant has to agree and accept the terms and conditions of the 

Network User Membership Agreement, as well as the present 

Operational Rules. 

The secure area of RBP can be accessed using electronic certificates 

issued by a trusted provider. The access is personalized and is related 

to natural person representing the Applicant Network User. As neither 

TSO Members, nor the RBP Operator are trusted providers, Applicant 

Network Users are required to acquire electronic certificate(s) from 

trusted providers in order to be able to submit a complete the Network 

User Registration Form. 

On the RBP Portal, only duly completed Registration Form can be 

saved. The RBP Operator shall notify immediately the Applicant if 

any questions arise relating to the registration process. The 

Registration shall become effective based on the signature and 

submission of the Network User Membership Agreement. The RBP 

Operator is not verifying whether an Applicant Network User or a 

registered Network User Member is eligible to book capacities in any 

network point accessible via the Regional Booking Platform. Such 

verification shall be carried out solely by the relevant TSO 

Member(s). 

 

5.1. Загальна інформація про реєстрацію Користувачів 

Мережі 

Апліканти-Користувачі Мережі повинні зареєструватися, 

надіславши Оператору RBP заповнену реєстраційну форму 

онлайн. У Формі Аплікант повинен погодитись та прийняти 

умови Угоди про членство Користувача Мережі, а також дані 

Правила. 

Доступ до  безпечної\захищеної зони  RBP можна отримати за 

допомогою електронних сертифікатів, виданих надійним 

постачальником програмного забезпечення. Доступ до RBP є 

персоналізований і надається фізичній особі, яка представляє 

Апліканта Користувача Мережі. Оскільки ні Оператори ГТС, ні 

оператор RBP не є  надійними постачальниками програмного 

забезпечення, Аплікант Користувач Мережі  повинен купити 

електронні сертифікати у  надійних постачальників програмного 

забезпечення для того щоб подати заповнену форму реєстрації 

Користувача Мережі.  

На порталі RBP можна зберегти тільки правильно заповнену 

реєстраційну форму. Оператор RBP повинен негайно повідомити 

Апліканта, в разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з 

процедурою реєстрації. Реєстрація вступає в силу з моменту 

підписання та подання Угоди про членство користувача мережі. 

Оператор RBP не зійснює перевірку наявності у Апліканта- 

Користувача Мережі або зареєстрованого Користувача Мережі 

права на бронювання Потужностей в будь-якій точці мережі, 

доступної через Регіональну платформу бронювання. Така 

перевірка повинна виконуватися виключно відповідним 

Оператором(ами) ГТС. 

 

5.2. Network User Registration 
The steps of the registration are as follows: 

i. Applicant Network Users shall submit their registration to the 

5.2. Реєстрація Користувача Мережі 

Етапи реєстрації: 
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RBP Operator. The Network User Registration Form can be found 

on the RBP Portal (https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu). 

ii. Incomplete or incorrectly filled-in form shall be automatically 

refused. 

iii. Applicant Network Users shall submit the duly signed Network 

User Membership Agreement in 2 (two) copies. RBP Operator 

shall duly countersign and send back one of the copies to the 

Applicant Network User. The Network User Membership 

Agreement can be found on RBP Portal 

(https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu). 

iv. RBP Operator's address is: 

• Postal address: FGSZ Zrt., Hungary 8600, Siofok, 

Tanacshaz u. 5. 

Attention: RBP Operation 

• E-mail address: rbp@fgsz.hu 

• Phone: +36 70 938 7961 

v. An Applicant Network User shall become Network User Member 

upon the confirmation of the receipt of the Network User 

Membership Agreement by the RBP Operator. 

vi. The RBP Operator shall publish the name of the Network User 

Members on the RBP Portal. 

vii. The RBP Operator shall inform the TSO Member(s) operating the 

relevant network point(s) via e-mail about a Network User 

Member's accession to RBP. Network User Members' 

participation on any auction depends solely on the respective TSO 

Member's approval. 

 

i. Апліканти Користувачі Мережі повинні подати свою 

реєстраційну форму Оператору RBP. Реєстраційну форму 

Користувача Мережі можна знайти на порталі RBP 

(https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu). 

ii. Неповна або неправильно заповнена форма автоматично 

відхиляється. 

iii. Апліканти Користувачі Мережі подають належним чином 

підписану Угоду про членство Користовачів Мережі в 2 (двох) 

примірниках. Оператор RBP належним чином підписує та 

надсилає назад однин із примірників Апліканту Користувачу 

Мережі. Типова Угоду про членство Користувачів Мережі 

доступна на порталі RBP(https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu). 

iv. Адреса Оператора ГТС RBP: 

• Поштова адреса: FGSZ Zrt., Угорщина  8600, Шиофок, 

Танакшаз u. 5. 

Оператор RBP 

• E-mail: rbp@fgsz.hu 

• Тел.: +36 70 938 7961 

v. Аплікант Користувач Мережі  стає Користувачем Мережі  

після підтвердження отримання Оператором RBP Угоди про 

членство Користувача Мережі. 

vi. Оператор RBP повинен опублікувати імена Користувачів 

Мережі на порталі RBP. 

vii. Оператор RBP повинен проінформувати електронною 

поштою Оператора(-ів) ГТС відповідних точок мережі про 

приєднання Користувача Мережі до RBP. Участь Користувачів 

Мережі в будь-яких аукціонах залежить виключно від схвалення 

відповідного Оператора ГТС.  

5.3. TSO Registration 
i. The RBP Operator and the TSO Member(s) shall conclude the 

TSO Membership Agreement. The TSO Membership Agreement 

and its annexes detail the operational, technical and financial 

terms and conditions of RBP access. RBP Operator shall provide 

the draft TSO Membership Agreement upon written request of the 

5.3. Реєстрація Оператора ГТС 
i. Оператор RBP та  Оператор(и) ГТС  укладають Угоду про 

членство Оператора ГТС . В Угоді про членство в Оператора 

ГТС  і  в додатках до неї детально описують експлуатаційні, 

технічні та фінансові умови  а також умови доступу до RBP. 

Оператор RBP повинен надати проект Угоди про членство в 

https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
mailto:rbp@fgsz.hu
https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
mailto:rbp@fgsz.hu
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interested TSO(s). 

ii. On optional basis, TSO Members may conclude the Cooperation 

Agreement that shall mean an agreement on the allocation via 

RBP, of bundled or unbundled, firm or interruptible capacities at 

the TSO Members' joint interconnection point. Upon request, the 

RBP Operator may provide a sample Cooperation Agreement to 

the TSO Members. 

iii. The RBP Operator shall publish the name of the TSO Members 

on the RBP Portal. 

 

Операторі ГТС за письмовим запитом зацікавлених 

Операторів ГТС. Оператор RBP надає проект Угоди про 

членство Оператора ГТС  за письмовим запитом зацікавлених 

Оператора(ів) ГТС. 

ii. На необов'язковій основі Оператори ГТС можуть укласти 

Угоду про співробітництво, яка означатиме Угоду про 

розподіл потужності через RBP, об'єднаної або необ'єднаної, 

гарантованої або переривчастої потужності в точці 

міждержавного з'єднання Операторів ГТС.  За запитом 

Оператор RBP може надати зразки Угоди про 

співробітництво Операторам ГТС. 

iii. Оператор RBP публікує імена\назви учасників Оператора 

ГТС  на порталі RBP.  

6. Accessing the RBP Application 
The access of the RBP Application is based on electronic certificate 

issued by a trusted provider. All TSO Members and Network User 

Members are responsible for the procurement and maintenance of 

their electronic certificates and all TSO Members and Network User 

Members bear responsibility for the activity of the persons acting on 

their behalf. 

 

6.  Доступ до додатку RBP 

Доступ до додатку RBP надається на основі наявності 

електронного сертифікату, виданого надійним постачальником 

програмного забезпечення. Усі Оператори ГТС та Користувачі 

Мережі несуть відповідальність за придбання та  

 відповіднє обслуговування своїх електронних сертифікатів, а всі 

Оператори ГТС та Користувачі Мережі несуть відповідальність 

за діяльність осіб, що діють від їх імені. 

6.1. Types of Access 

Types of RBP Application access are the following: 

i. RBP application administrator role: allocated to the RBP 

Operator, with the right to create and manage (start, pause, close, 

cancel) auctions, (read and write rights). 

ii. TSO Administrator role: allocated to TSO Members, with the 

right to set up, parameterize and follow capacity auctions and 

access static content relevant to the TSO Member on RBP and 

perform administrative tasks related to the Users of the TSO 

Member (read and write rights). 

iii. TSO Controller role: allocated to TSO Members, with the right to 

control the financial limit for the Network User Members, follow 

capacity auctions and access static content relevant to the TSO 

6.1. Типи доступу 

Типи доступу до додатка RBP: 

i. Роль адміністратора додатку RBP: призначається Оператору 

RBP, з правом створювати та управляти аукціонами 

(запускати, призупиняти, закривати, скасовувати), (права 

читання та запису). 

ii. Роль адміністратора Оператора ГТС: надається Операторам 

ГТС, з правом встановлювати, параметризувати та слідкувати 

за аукціонами потужності та отримувати доступ до 

статичного контенту, відповідного Оператора ГТС в RBP, та 

виконувати адміністративні завдання, пов’язані з 

Користувачами Оператора ГТС (право читання та запису). 

iii.  Роль Контролера Оператора ГТС: призначається Операторам 
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Member on RBP (read only rights). 

iv. Network User Administrator role: allocated to registered Network 

User Member, with the right to participate in capacity auctions 

and access static content relevant to the Network User Member on 

RBP. They are also responsible for the Network User Member's 

User administration, and Network User management. (read and 

write, plus administrator rights) 

v. Network User Bidder role: allocated to registered Network User 

Members, with the right to participate in capacity auctions and 

access static content relevant to the Network User Member on 

RBP (read and write rights). 

vi. Network User Controller role: allocated to registered Network 

Users, with the right to follow capacity auctions, where another 

representative of the Network User is a bidder, and access static 

content relevant to the Network User Member on RBP (read only 

rights). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public information on the RBP Portal is access without certificate. 

Upon accession the RBP Operator shall grant the requested Network 

User Administrator rights to the representative(s) of the Network User 

who are responsible for managing the users of the Network User 

Member 

Upon accession the RBP Operator shall grant the requested rights to 

the TSO Administrator(s) of the TSO Members. Applicant TSOs or 

TSO Members have to complete the TSO Membership Registration 

Form. 

Members shall notify immediately the RBP Operator of any change to 

ГТС, з правом контролювати фінансовий ліміт для 

Користувачів Мережі, стежити за аукціонами потужності та 

отримувати доступ до статичного контенту, що має 

відношення до відповідного Оператора ГТС на RBP (лише 

право читання). 

iv. Роль адміністратора Користувача Мережі: надається 

зареєстрованому Користувачу Мережі, з правом брати участь 

в аукціонах потужностей та отримувати доступ до статичного 

контенту, відповідного Користувача Мережі на RBP. Вони 

також несуть відповідальність за адміністрування 

Користувача Мережі та здійснення управління Користувачем 

Мережі. (права читання та запису, плюс права 

адміністратора) 

v. Роль Користувача Мережі учасника аукціону: надається 

зареєстрованим  користувачам мережі з правом брати участь 

в аукціонах потужності та отримувати доступ до статичного 

контенту, що має відношення до відповідного Користувача 

Мережі на RBP (права читання та запису). 

vi. Роль контролера Користувача Мережі: надається 

зареєстрованим Користувачам Мережі з правом стежити за 

аукціонами потужностей, коли іншим представником 

Користувача Мережі є учасник торгів, та має доступ до 

статичного контенту, відповідного Користувача Мережі на 

RBP (лише права читання). 

Публічна інформація на порталі RBP доступна без сертифікатів. 

Після приєднання Оператор RBP згідно з запитом надає права 

адміністратора Користувача Мережі представнику (ам) 

Користувача Мережі, які відповідають за управління Учасника 

Користувача Мережі. 

Після приєднання Оператор RBP згідно з запитом надає права 

Адміністратора (ам) Оператора ГТС. Апліканти Оператори ГТС 

або Оператори ГТС повинні заповнити реєстраційну форму 

членства Оператора ГТС. Учасники повинні негайно 

повідомляти Оператора RBP про будь-які зміни в списку своїх 
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the list of their authorised representatives. Network User Members 

and TSO Members shall bear all responsibility of late notification of 

such changes of representatives. 

 

уповноважених представників. Учасники Користувачі Мережі та 

Оператори ГТС несуть всю відповідальність за несвоєчасне 

повідомлення про такі зміни щодо уповноважених 

представників. 

6.2. Authentication and Event Logging 
All natural persons representing the RBP Operator, a TSO Member or 

a Network User Member are identified through personal electronic 

certificate. All actions carried out on RBP by any of the above-

mentioned parties are logged and stored. 

The usage of the personal electronic certificate(s) falls under the sole 

responsibility of the respective TSO Member or Network User 

Member. TSO Members and Network User Members shall keep their 

certificates safe from any unauthorized access. 

In case of any loss or abuse of any of its electronic certificates, TSO 

Member or Network User Member shall immediately notify the RBP 

Operator about such event. The RBP Operator shall suspend the 

access rights of the relevant personal electronic certificate(s) 

immediately after receiving such request from the TSO Member or 

Network User Member. 

The RBP Operator shall not be responsible for any damages arising 

out of the late notification of loss or abuse of personal electronic 

certificate(s). 

Based on the request of the relevant TSO Member(s) or Network User 

Member(s) in case of dispute or regulatory control, the RBP Operator 

shall reconstruct the RBP Application's event log at any given time 

from any given user's point of view either as a written log or as a 

graphic display. 

 

6.2. Аутентифікація та ведення реєстрації подій 

Всі фізичні особи, що представляють Оператора RBP, Оператора 

ГТС або Користувача мережі, ідентифікуються за допомогою 

особистого електронного сертифіката. Всі дії, виконані на RBP 

будь-якою з вищезазначених сторін, реєструються і зберігаються. 

Використання персональних електронних сертифікатів підпадає 

під повну відповідальність відповідного Оператора ГТС або 

Користувача мережі. Оператори ГТС та Користувачі Мережі 

повинні зберігати свої сертифікати в безпеці від будь-якого 

несанкціонованого доступу. 

У разі втрати або грубого порушення використування будь-якого 

зі своїх електронних сертифікатів, Оператор ГТС або\і 

Користувач Мережі повинен негайно повідомити Оператора RBP 

про таку подію. Оператор RBP призупиняє права доступу до 

відповідного персонального електронного сертифікату (-ів) 

негайно після отримання такого запиту від Оператора ГТС або 

Користувача Мережі.  

Оператор RBP не несе відповідальності за будь-які збитки, що 

виникли внаслідок несвоєчасного повідомлення про втрату або 

грубе порушення користування особистими електронними 

сертифікатами. На підставі запиту відповідного Оператора(-ів) 

ГТС або Користувача(-ів) Мережі у разі виникнення спору або 

здійснення регуляторного контролю, Оператор RBP повинен в 

будь-який момент відновити журнал подій Додатку RBP щодо 

будь-якого користувача у формі письмового журналу або у 

вигляді графічного дисплея.  

  

7. Technical Conditions of Accessing RBP 

7.1. Certificate-based Access 
The RBP can be accessed by using a certificate for electronic 

7.  Технічні умови доступу до RBP 

7.1. Доступ на основі сертифікатів 
Доступ до RBP можна отримати за допомогою сертифіката для 
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identification, issued by a trusted provider. The public part of the 

Administrator user's certificate shall be sent by the Network User 

Member and the TSO Member to the RBP Operator (the 

Administrator via email and uploading the following users' in the 

RBP Application). The above-mentioned registration forms shall be 

accepted by the RBP Operator, and they will be accepted only if 

content and formal requirements of the manual on the Use of 

Electronic Certificates of the Regional Booking Platform (accessible 

on the RBP Portal) are complied with. 

 

електронної ідентифікації, виданого надійним провайдером. 

Відкрита частина сертифіката користувача Адміністратора 

повинна бути відправлена Користувачем Мережі та Оператором 

ГТС Оператору RBP (Адміністратору електронною поштою та з 

завантаженням наступних користувачів в Додаток RBP). 

Вищезазначені реєстраційні форми приймаються Оператором 

RBP лише за умови відповідності змісту і дотримання 

формальних вимог Інструкції з використання електронних 

Сертифікатів Регіональної Платформи Бронювання Потужностей 

(доступно на порталі RBP). 

7.2. IT Requirements for TSO Members and Network User 

Members 
Hardware and software configuration requirements on the TSO 

Members' and Network User Member's part: 

• disposal of an up-to-date computer operation system, 

• pdf reader, 

• a common and up-to-date web browser (i.e. Internet Explorer 

version 8.0 or higher or Chrome), 

• MS Office 2003 application (or equivalent), 

• MS Windows 10 or a higher version, or equivalent operation 

system, 

• broadband Internet connection, 

• 1920*1080 screen resolution (recommended). 

 

7.2. Вимоги до IT Операторів ГТС та Користувачів 

Мережі 
Вимоги до апаратного та програмного забезпечення Операторів 

ГТС та Користувачів Мережі:  

• наявність сучасної комп'ютерної операційної системи, 

• pdf reader, 

• типовий і сучасний веб-браузер (наприклад, Internet Explorer 

версії 8.0 або новішої чи Chrome), 

• програми MS Office 2003 (або рівноцінної), 

• MS Windows 10 або вище\пізнішою версією, або рівноцінною 

операційною системою, 

• broadband Інтернет з'єднення, 

• Роздільна здатність екрану 1920*1080 (рекомендована).  

 

7.3. Upgrade and maintenance of the Applied Technologies 
The RBP Operator reserves the right to upgrade its applied hardware 

and software technologies. The RBP Operator shall notify 15 days 

prior to the changes of the applied hardware and software 

technologies and about the consequences affecting TSO Members' 

and Network User Members' RBP access and usage. The RBP 

Operator is entitled to perform maintenance on the RBP Application, 

during which the access to the RBP Application may be partially or 

completely restricted. The RBP Operator shall minimize the time 

necessary for carrying out maintenance. The RBP Operator is not 

7.3. Оновлення  та обслуговування прикладних технологій 
Оператор RBP залишає за собою право модернізувати своє 

прикладнне обладнання та оновлювати програмні технології. 

Оператор RBP повинен повідомити за 15 днів про зміни щодо 

обладнання та програмних технологій, які застосовуються, а 

також про наслідки, які матимуть вплив на наявність доступу та 

можливість користування RBP Операторами ГТС і 

Користувачами мережі. Оператор RBP має право здійснювати 

обслуговування додатка RBP, під час якого доступ до додатка 

RBP може бути частково або повністю обмежений. Оператор 
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liable for any damages caused by the partial or complete 

unavailability of the RBP Application during maintenance. 

 

RBP повинен мінімізувати час, необхідний для проведення 

такого обслуговування. Оператор RBP не несе відповідальності 

за будь-які збитки, спричинені частковою або повною 

недоступністю Додатка RBP під час обслуговування. 

 

8. Conditions of Accessing TSO Members' Natural Gas 

Transmission Network 
Terms and conditions of accessing a TSO Member's natural gas 

transmission network are governed by the national regulation and 

terms and conditions of the relevant TSO Member. 

 

8. Умови доступу до мережі транспортування природного 

газу Операторів ГТС 
Умови доступу до мережі транспортування природного газу 

Операторів ГТС регулюються національним регулюванням та 

умовами відповідного Операторів ГТС. 

8.1. Concluding Transactions on RBP 
RBP enables TSO Members to validate Network User Members to 

conclude commercial transactions in case these comply with the TSO 

Member's eligibility criteria. Network User Members that do not 

comply with the national regulation of the given TSO Member shall 

not participate in capacity auctions, secondary capacity and CMP 

transactions. A Network User Member's compliance with the relevant 

TSO Member's national regulation and terms and conditions shall 

solely be assessed and validated by the relevant TSO Member. 

Relevant national regulations shall be published by the TSO Member 

on the TSO Member's website (e.g. but not exclusively: network 

code, general terms and conditions, network usage sample contracts 

etc.). The provision and accessibility of such documents is the sole 

responsibility of the TSO Member 

8.1. Здійснення транзакцій на RBP 
RBP надає можливість Операторам ГТС валідувати Користувачів 

Мережі на здійснення комерційних транзакцій, у разі їх 

відповідності критеріям Оператора ГТС. Користувачі Мережі, які 

не відповідають критеріям національного регулювання даного 

Оператора ГТС, не беруть участь в аукціонах потужностей, 

операціях на вторинному ринку та транзакціях CMP. 

Відповідність Користувача Мережі національним положенням та 

умовам відповідного Оператора ГТС оцінюється та 

підтверджується тільки відповідним Оператором ГТС. 

Відповідні національні нормативні акти публікуються 

Оператором ГТС на веб-сайті Оператора ГТС (наприклад, але не 

виключно: кодекс мережі, загальні положення та умови, зразки 

договорів про користування ГТС тощо). Надання та доступність 

таких документів є винятковою відповідальністю Оператора 

ГТС. 

8.2. Network User Capacity Auction Validation by TSO 

Members 
TSO Member(s) shall allow Network Users' participation in its 

capacity auctions in case the Network Users fulfil the criteria of the 

relevant TSO Member. 

8.2.1. Validation of Network User Members 

TSO Members shall verify and validate whether Network User 

8.2. Перевірка Користувачів Мережі в рамках аукціону 

Потужності з боку Операторів ГТС  

Оператори ГТС повинні дозволяти Користувачам Мережі брати 

участь в аукціонах потужностей, якщо Користувачі Мережі 

відповідають необхідним критеріям відповідного Оператора 

ГТС. 

8.2.1. Валідація (перевірка) Користувачів Мережі  
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Members are eligible network users on the TSO Member's network 

according to the relevant national regulation and terms and conditions 

of the TSO Member. Only such verified and successfully validated 

Network User Members shall be entitled to participate in capacity 

auctions, which the TSO can set up until the second editing deadline. 

8.2.2. Setting the Financial Limit 

i. TSO Members shall set a financial limit according to the national 

regulations relevant to the TSO Member, up to which the Network 

User is allowed to make bids. The financial limit shall be applied 

to all bids that were submitted to simultaneously running capacity 

auctions. 

ii. The TSO Member determines the value (0 or higher) of the 

financial lock multiplier per capacity product applicable during 

each auction, including specific locks in case of incremental 

capacity auction. 

iii. In case of auctions in 'Active', 'Pending' or 'Waiting for Approval' 

status, the TSO Member may lock the amount from the Network 

User's financial limit on the basis of the submitted bid(s). The 

amount to be locked shall be determined by multiplying the value 

of the bid submitted by the Network User Member (i.e. reserve 

price multiplied by the auction premium belonging to the given 

bidding round and the bid quantity) and the financial lock 

multiplier. 

 

 

In case of ascending clock auctions, in a large price step bidding 

round, the higher of the Network User's valid bids: bids submitted in 

the subsequent large price step bidding rounds or the bid submitted in 

the previous closed bidding round shall be locked. In a small price 

step bidding round, the higher of the Network User's valid bid: the 

bids submitted in the subsequent small price step bidding rounds or 

the bid submitted in the previous closed bidding round shall be 

locked. 

 

Оператори ГТС повинні перевіряти та підтверджувати, чи є  

Користувачі Мережі такими, що відповідають  відповідним 

національних нормам  та умовам Оператора ГТС. Тільки такі 

перевірені та успішно затверджені Користувачі Мережі мають 

право брати участь у аукціонах потужностей, яких Оператори 

ГТС можуть визначати до Терміну Другого редагування.  

8.2.2. Встановлення фінансового ліміту 

i. Оператори ГТС встановлюють фінансовий ліміт відповідно 

до національних норм Оператора ГТС, до значення якого 

Користувачу мережі дозволяється робити пропозиції. 

Фінансовий ліміт застосовується до всіх пропозицій, які були 

подані на аукціони потужності, що проводяться одночасно. 

ii. Оператор ГТС визначає значення (0 або вище) множника 

фінансового блокування на кожний продукт потужності, який 

застосовується під час кожного аукціону, включаючи 

спеціальні блокування у випадку аукціону збільшеної \нової\ 

додаткової потужності. 

iii. У разі проведення аукціонів у статусі "Активний", 

"Очікується " або "Очікування затвердження",  оператор ГТС 

може заблокувати суму з фінансового ліміту Користувача 

Мережі на підстіві поданих пропозицій. Сума, що підлягає 

блокуванню, визначається шляхом множення вартрсті 

пропозиції, поданої Користувачем мережі (а саме резервної ціни, 

помноженої на премію аукціону, що належить даному раунду 

торгів, та кількость пропозиції) на множник фінансового 

блокування. 

У разі аукціонів з покроковим підвищенням ціни, у рамках  

раунду торгів з великим ціновим кроком, більша з дійсних 

пропозицій Користувача Мережі: пропозиції, подані  в  

наступному райнді торгів з великим ціновим кроком, або 

пропозиція, подана в попередньому закритому раунді торгів, 

блокується. У раунді торгів з малим ціновим кроком, більша з 

дійсних пропозиція Користувача Мережі: пропозиції, подані в 

наступних раундах торгів з малим ціновим кроком, або 
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In case of a uniform price auction, the total value of the Network 

User's bids (the value of maximum 10 bids in an auction) multiplied 

by the given financial lock multiplier shall be locked from the 

financial limit. If the sum of the capacities indicated in the Network 

User Member's bids submitted in an auction exceeds the amount of 

the capacity offered in the given auction, the bids shall be ranked in 

descending order on the basis of the auction premium, and those bids 

are locked the total value of which does not exceed the amount of the 

offered capacity. 

In case of pro rata allocation procedure, the value of the bid 

multiplied by the given financial lock multiplier shall be locked. 

 

Shall the monetary value to be locked exceed the Network User 

Member's granted financial limit, the given bid shall be automatically 

refused by the RBP Application. 

 

 

 

iv. The TSO Member shall establish a separate financial limit 

for each and every Network 

User Member in the RBP Application. Both the TSO Member and the 

Network User Member can transparently follow the evolution of the 

financial limit on the RBP Application, including the status and of 

lockings and unlocking. Locks related to successful bids shall be 

released by the TSO Members after the relevant auction is closed. 

Locks related to unsuccessful bids shall be released after the relevant 

auction is closed. 

8.2.3. Setting the Capacity Limit 

TSO Members may optionally set a capacity limit according to the 

national regulations based on CAM NC Article 2(6), relevant to each 

capacity auction, up to which each Network User is allowed to submit 

bids in the relevant auction. 

 

пропозиція, подані в попередньому закритому раунді торгів, 

блокуюється. 

У разі аукціону з єдиною ціною загальна вартість пропозицій 

Користувача Мережі (вартість максимально 10 пропозицій на 

аукціоні), помножена на заданий множник фінансового 

блокування, блокується з фінансового ліміту. Якщо сума 

потужностей, зазначених у пропозиціях Користувача Мережі, 

поданих на аукціоні, перевищує суму об’єму потужностей, 

запропонованих на даному аукціоні, то пропозиції 

класифікуються у порядку зменшення на основі аукціонної 

премії, і блокуються ті пропозиції, загальна вартість яких не 

перевищує розмір пропонованої потужності. 

У разі процедури пропорційного розподілу потужності 

блокується вартість пропозиції, помножена на заданий множник 

фінансового блокування. 

Якщо грошова вартість, що підлягає блокуванню, перевищить 

відповідний Фінансовий ліміт Користувача мережі, то така 

пропозиція буде автоматично відхилена Додатком RBP. 

iv. Оператор ГТС повинен встановити окремий 

фінансовий ліміт для кожного Користувача Мережі в Додатку 

RBP.  Оператор ГТС і Користувач Мережі можуть прозоро 

стежити за розвитком фінансового ліміту в додатка RBP, 

включаючи статус та блокування чи розблокування. Блокування, 

пов’язані з успішними торгами, повинні бути зняті Оператором 

ГТС після закриття відповідного аукціону. Блокування, пов’язані 

з невдалими торгами, повинні бути зняті після закриття 

відповідного аукціону. 

8.2.3. Встановлення Ліміту Потужності 

Оператори ГТС можуть за бажанням встановити ліміт 

потужності відповідно до національних норм, згідно з ст. 2 (6) 

CAM NC, що діють стосовно кожного аукціону потужності та 

дозволяють кожному Користувачу Мережі подавати пропозиції. 

9. Capacity Allocation Process 9. Процес розподілу Потужності 
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9.1. Setting Up the Auction Calendar 
In case of bundled capacity products, TSO Members shall agree upon 

the capacity products (network point and duration) and the relevant 

auction dates for the capacity products they want to allocate via the 

RBP, on the basis of the Auction Calendar published by the ENTSO-

G. This agreement (Auction Calendar) shall be communicated to the 

RBP Operator in a timely manner. 

In case of unbundled capacity products the TSO Member 

communicates the auction calendar defined by the relevant TSO 

Member's rules to the RBP Operator in a timely manner. 

Without prejudice to the scheduled automatic publication of the 

capacity auctions, upon the express request of the TSO Member, the 

RBP Operator shall publish the TSO Member's Auction Calendar on 

the RBP Portal. After creating the auctions in accordance with Article 

4, the RBP Operator enables the editing of the auction parameters for 

the TSO Member(s). 

9.2. Steps of the Auction Process 
The Regional Booking Platform enables TSO Members to set up 

electronic capacity auctions online following the steps below. 

Auctions in RBP have different statuses according to the current stage 

of the auction (setup) process: 

• Setting 

• Set 

• Pending 

• Active 

• PitStop (ascending clock auctions) 

• Closed 

• Cancelled 

• Approved (incremental capacity auctions) 

• Rejected (incremental capacity auctions) 

 

 

 

 

9.1. Налаштування календаря аукціонів 
У випадку об’єднаних продуктів потужності Оператори ГТС 

повинні узгодити Продукти Потужності (точку мережі та термін) 

та відповідні дати аукціону для продуктів потужності, які вони 

хочуть розподілити через RBP, на основі Календаря аукціонів, 

опублікованого ENTSO- G. Ця угода (Календар аукціонів) 

повинна бути своєчасно повідомлена Оператору RBP. У випадку 

необ’єднаних продуктів потужності, Оператор ГТС своєчасно 

повідомляє Оператору RBP календар аукціону, визначений 

відповідними правилами Оператора ГТС. 

За наданим запитом Оператора ГТС, Оператор RBP публікує 

Календар аукціонів Оператора ГТС на порталі RBP без внесення 

змін в заплановане автоматичне опублікування аукціонів 

розподілу потужності. Після створення аукціонів відповідно до 

статті 4 Оператор RBP дозволяє Оператору(ам) ГТС редагувати 

параметри аукціону. 

9.2. Етапи процесу аукціону 

Регіональна платформа бронювання дозволяє  Операторам ГТС 

налаштовувати  електронні аукціони потужності в режимі 

онлайн, дотримуючись наведених нижче інструкцій. 

 Аукціони в RBP мають різні статуси відповідно до поточного 

етапу процесу аукціону (налаштування): 

• Setting\ Розробляється 

 

• Set\ Встановлений 

• Pending\ Очікується 

• Active\Активний 

• Піт-стоп\Зупинений(аукціонів з покроковим 

підвищенням ціни) 

• Closed\ Завершений 

• Cancelled\Скасований 

• Approved\Затверджений (аукціони Збільшених 

потужностей) 

• Rejected\Відхилений (аукціони Збільшених 
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9.2.1. Setting 

The 'Setting' status shall mean an auction created by the RBP 

Operator that was already edited by at least one TSO Member or both 

TSO Members (in case of bundled capacities), but the data upload by 

the TSO Member(s) are incomplete or the auction has not yet passed 

the first editing (publishing) deadline. TSO Members shall be obliged 

to provide the following data for each individual capacity auction: 

• Available capacity at the given network point, 

• Reserve price (applicable tariff set by the national 

regulator), 

• Large price step and the small price step (in case of ascending 

clock auction), 

• Bid limitation (%). 

 

 

The above parameters can be edited by the TSO Member(s) until the 

deadlines defined in Subarticle 5/a of Article 4 (first editing 

(publishing) deadline) or as agreed between the TSO Member and the 

RBP Operator, considering a minimum technical lead time. 

Upon the expiry of the first editing (publishing) deadline, the RBP 

Operator notifies the Network Users on behalf of the TSO Member(s) 

via the RBP Portal and via email about the offered capacity, the 

reserve price and the small and large price steps in case of ascending 

clock auctions. 

 

 

In case of bundled capacities, the following processes are carried out: 

a) matching the capacity available for bundling uploaded by the TSO 

Members. If there is a difference between the uploaded data, the 

RBP Operator shall apply the lesser rule, and the difference of the 

uploaded capacity amounts is offered automatically as unbundled 

capacity in a separate auction on the RBP Application. 

потужностей) 

 

9.2.1. Розробляється \ Setting 

Статус " Розробляється" означає аукціон, створений Оператором 

RBP,  який вже був відредагований щонайменше одним 

Оператором ГТС  або обома Оператором ГТС (в разі об’єднаної 

потужності), але завантаження даних Оператором(ами) ГТС   є 

неповними або ще не минув перший термін редагування 

(публікації). Оператори ГТС зобов'язані надати наступні дані для 

кожного окремого аукціону потужностей: 

• Наявну потужність у заданій точці мережі, 

• Резервну ціну (діючий тариф, встановлений 

національним регулятором), 

• Великий ціновий крок і малий ціновий крок (у разі аукціону з 

покроковим зростанням ціни), 

• Обмеження ставок (%). 

Вищевказані параметри можуть редагуватися Оператором (ами) 

ГТС до встановлення термінів, визначених у підпункті 5 / а 

статті 4 (перший термін редагування (публікація)) або за 

погодженням між Оператором ГТС та Оператором RBP, 

враховуючи мінімальний необхідний на це технічний час. 

Після закінчення першого терміну редагування (публікації) 

Оператор RBP повідомляє Користувачам Мережі від імені 

Оператора(-ів) ГТС через Портал RBP та електронною поштою 

про запропоновану Потужність, резервну ціну, малий та великий 

цінові кроки у випадку аукціонів з покроковим підвищенням 

ціни. 

У разі об’єднаних потужностей виконуються наступні процеси: 

a) зіставлення наявних потужностей, завантажених 

Операторами ГТС. В разі наявності відмінністей між 

завантаженими даними, Оператором RBP застосовується 

правило меньшого, а об’єм різниці завантаженої Потужності 

пропонується автоматично у вигляді необ’єднаної потужності 

на окремому аукціоні на RBP. 
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b) matching the large and small price step data uploaded by the TSO 

Members. 

i. In case of capacity auctions where price steps are expressed as a 

percentage, if there is a difference between the uploaded data, the 

RBP Operator shall apply the lesser rule to the large price step. 

ii. In case of capacity auctions where price steps are expressed as an 

absolute amount, the RBP Operator shall apply the sum of the 

price steps uploaded by the TSO Members. 

Capacity auctions being in the 'Setting' status do not constitute a 

binding offer by the TSO Member(s). 

Auctions being in the 'Setting' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal. 

 

9.2.2. Set 

Capacity auction referring to either bundled or unbundled capacities 

become 'Set' after the expiry of the first editing (publishing) deadline. 

The RBP Operator shall publish the parameters of a 'Set' auction on 

RBP Portal and create a digitally signed confirmation to the TSO 

Member(s) regarding the parameters of the auction only after the last 

saved edition of the TSO Member before the relevant auction. After 

an auction has become 'Set,' the following data can be modified by 

the TSO Member(s) and are automatically re-published in the RBP 

Application and on the RBP Portal: 

• Available capacity at the given network point, 

• Reserve price (applicable tariff set by the national regulator), 

• Large price step and small price step (in case of ascending clock 

auction), 

• Network User Members eligible to participate (appearing only in 

the RBP Application to the TSO Members). 

TSO Member(s) and Network User Members shall be notified about 

the final auction parameters by the RBP Operator via publication on 

the RBP Portal and email. In case of amending data during the 'Set' 

status, the TSO Member may optionally notify the public via Urgent 

Market Message. 

b) зіставлення великих та малих цінових кроків, завантажених 

Операторами ГТС. 

i. У випадку аукціонів потужностей, де цінові кроки виражені у 

відсотках, якщо є різниця між завантаженими даними, 

Оператор RBP застосовує правила меншого щодо великого 

цінового кроку. 

ii. У випадку аукціонів потужностей, де цінові кроки виражені 

як абсолютна сума, Оператор RBP застосовує суму цінових 

кроків, завантажених Оператором ГТС. 

Аукціони потужності, які знаходяться в статусі «Розробляється», 

не виражають обов'язкових пропозицій для Операторів ГТС. 

Аукціони, що перебувають у статусі " Розробляється ", 

відображаються як у додатку RBP, так і на порталі RBP. 

9.2.2. Встановлений  

Аукціон потужностей, що стосується об'єднаної або необ'єднаної   

потужності, стає "Встановленим" після закінчення першого 

терміну редагування (публікації). 

Оператор RBP публікує параметри "Встановленого" аукціону на 

Порталі RBP та створює підписане цифровим  підписом  

підтвердження для Оператора(ів) ГТС щодо параметрів аукціону 

лише після збереження останнього редагування даних  

Оператором ГТС перед відповідним аукціоном. Після того, як 

аукціон став «Встановлений», наступні дані можуть бути змінені 

Оператором(ами) ГТС і автоматично повторно опубліковані в 

Додатку RBP і на Порталі RBP: 

• Наявна потужність у відповідній точці мережі, 

• Резервна ціна (діючий тариф, встановлений національним 

регулятором), 

• Великий ціновий крок та малий ціновий крок (у разі аукціону 

з покроковим підвищенням ціни), 

• Користувачі мережі, які мають право брати участь 

(відображаються в Додатку RBP тільки для Операторів 

ГТС).). 

Оператори ГТС і Користувачі Мережі повинні бути повідомлені 
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Auctions being in the 'Set' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal. 

 

 

 

 

9.2.3. Pending 

Auctions become "Pending" following the expiry of the second 

editing deadline. 

All capacity and tariff data of an auction being in "Pending" status is 

displayed in the RBP Application's Auctions menu. 

Capacity auctions being in the 'Pending' status constitute an offer by 

the TSO Member(s) after the last saved edition of the TSO Member, 

unless the auction is cancelled. 

Parameters of an auction in "Pending" status cannot be edited any 

more. 

Auctions being in the 'Pending' status are displayed in the RBP 

Application. 

 

 

9.2.4. Active 

An auction is 'Active' when an auction round is open and Network 

User Members may place bids. 

Upon the closure of an auction round being 'Active', the last saved bid 

of the Network User Member constitutes a binding bid, which cannot 

be modified or withdrawn after the closure of the relevant auction 

round. 

Auctions being in the 'Active' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal. 

9.2.5. PitStop 

A multi-round (ascending clock) auction is in 'PitStop' phase if the 

first time undersell did not occur in the relevant bidding round. 

Network User Members may not place, modify or withdraw bids in 

this status. 

про остаточні параметри аукціону Оператором RBP шляхом 

публікації на порталі RBP та електронною поштою. У разі 

внесення змін в дані в статусі аукціону «Встановлений», 

Оператор ГТС може за бажанням про це повідомити за 

допомогою термінового ринкового повідомлення. 

Аукціони, що перебувають у статусі «Встановлений», 

відображаються як в додатку RBP, так і на порталі RBP. 

9.2.3. Очікується Pending 

Статус Аукціоів стає " Очікується " після закінчення другого 

терміну редагування. 

Усі дані про потужність та тарифи на Аукціоні, що перебувають 

у статусі " Очікується ", відображаються в меню «Аукціони» 

додатка RBP. 

Аукціони потужності, що перебувають у "Очікується ", являють 

собою пропозицію Оператора(ів) ГТС після останнього 

збереженого редагування, якщо аукціон не скасовано. 

Параметри аукціону в статусі" Очікується " більше не можна 

редагувати. 

Аукціони, що перебувають у статусі " Очікується ", 

відображаються у додатку RBP. 

9.2.4. Активний Active 

Аукціон є "Активним", коли раунд аукціону відкритий і 

Користувачі мережі можуть робити ставки. 

Після закриття раунду аукціону, який є "Активним", остання 

збережена пропозиція Користувача Мережі є обов'язковою 

пропозицією, яка не може бути змінена або відкликана після 

закриття відповідного раунду аукціону. 

Аукціони, що перебувають у статусі "Активний", 

відображаються як у додатку RBP, так і на порталі RBP. 

9.2.5. PitStop Піт-стоп(зупинений)  

Багатораундовий Аукціон (з покроковим підвищенням ціни) 

знаходиться у статусі «Піт-стоп ", якщо у відповідному раунді 

торгів не було продажу за нижчою ціною. Користувачі мережі не 

можуть розміщувати, змінювати або відкликати пропозиції в 
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Auctions being in the 'PitStop' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal and email notification is sent as 

well. 

9.2.6. Closed 

An auction is 'Closed' 

a) with a valid result when, pursuant to the allocation methodology 

in Article 13, Article 14 or Article 20 a capacity allocation 

procedure was completed and capacity was allocated according to 

the results of the relevant capacity auction, or 

b) with an invalid, null and void result, when another auction starts 

for a part of the same service period: 

i. the annual capacity auction for the given gas year is protracted 

until creating the auction for the first quarterly capacity product 

within the relevant gas year would start, or 

ii. a quarterly capacity auction for a quarter is protracted until 

creating auction for the first monthly capacity product with a 

service period within the relevant quarter would start, or 

iii. a monthly capacity auction is protracted until creating the auction 

for the first daily capacity product with a service period within the 

relevant month would start. 

 

 

 

 

At the end of the relevant capacity auction, the RBP Application 

displays the 'Closed' status, which information is available for the 

relevant TSO Member(s) and Network User Members. The Auction 

Result Confirmation contains the exact date of the auction closure. 

Upon the closure of an auction round being 'Active', the last saved bid 

of the Network User Member constitutes a binding bid, which cannot 

be modified or withdrawn after the closure of the relevant auction 

round. In case of capacity auctions closed with a valid result, a 

Network User's last saved bid constitutes a binding bid, which cannot 

be modified or withdrawn. 

даному статусі. 

Аукціони, що перебувають у статусі " Піт-стоп ", 

відображаються як у додатку RBP, так і на порталі RBP, а також 

в повідомленнях надісланих електронною поштою. 

9.2.6. Завершений Closed 

Аукціон вважається " Завершеним" 

a) з дійсним результатом, коли, відповідно до процедури 

розподілу у статті 13, статті 14 або статті 20 було завершено 

процедури розподілу потужностей та розподілено потужність 

за результатами відповідного аукціону потужностей, або 

b) з недійсним, не маючим або втратившим юридичну силу 

результатом, коли починається інший аукціон на частини 

того ж терміну тривалості: 

i. річний аукціон потужності за даний газовий рік триває до 

початку першого аукціону квартального продукту потужності 

в рамках тривалості  відповідного газового року, або 

ii. квартальний аукціон потужності на відповідний квартал  рік 

триває до  початку першого аукціону місячного продукту 

потужності  в рамках тривалості  відповідного кварталу, або 

iii. місячний аукціон потужності тривалий, триває до початку 

першого аукціону денного продукту потужності в рамках 

тривалості відповідного місяця. 

В кінці відповідного аукціону потужності додаток RBP 

відображає статус «Завершений», інформація про який доступна 

для відповідного Оператора (ів) ГТС і Користувачів Мережі. 

Підтвердження результатів аукціону містить точну дату 

завершення аукціону. 

Після завершення раунду аукціону, який є «Активним», остання 

збережена пропозиція Користувача Мережі є обов'язковою 

пропозицією, яка не може бути змінена або відкликана після 

завершення відповідного раунду аукціону. У разі аукціонів 

потужності, що завершились з дійсним результатом, остання 

збережена пропозиція Користувача мережі є обов'язковою 

пропозицією, яку неможливо змінити або відкликати. 
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Auctions being in the 'Closed' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal and also distributed via email. 

9.2.7. Cancelled 

A capacity auction becomes 'Cancelled' if the RBP Operator cancels 

the auction between its official publication deadline ('Set' status) on 

RBP and its closure ('Closed' status) upon the written request of the 

relevant TSO Member(s). 

This status is published also in the case the RBP's auction services are 

not available. If an occasion affects the publication services of RBP 

as well, the 'Cancelled' status will be published immediately after the 

end of the occasion. 

Capacity auctions set up by the TSO Members with 0 capacity 

quantity during or before the 'Set' status are published as 'Cancelled' 

and with 0 offered capacity. TSO Members may also cancel a running 

capacity auction. In such cases, the TSO Members may publish an 

Urgent Market Message to inform the stakeholders. 

All data and bids uploaded into a 'Cancelled' auction shall be 

considered null and void for both the TSO Member(s) and Network 

User Member(s) and shall not produce any legal effect. 

Auctions being in the 'Cancelled' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal. 

 

 

 

 

9.2.8. Approval 

The status of an incremental capacity auction becomes 'Approval' 

when the concerned auction is closed but it is not yet evaluated 

(approved or rejected unanimously) by the relevant TSOs. 

Auctions being in the 'Approval' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal. 

9.2.9. Rejected 

The status of an incremental capacity auction becomes 'Rejected' 

when the relevant TSOs unanimously reject the relevant auction. 

Аукціони, що перебувають у статусі " Завершений ", 

відображаються як у додатку RBP, так і на порталі RBP, а також 

в повідомленнях надісланих електронною поштою. 

9.2.7. Скасований Cancelled  

Аукціон потужності стає «Скасованим», якщо Оператор RBP 

скасовує аукціон між  офіційним терміном публікації (статус 

«Встановлений») на RBP і його закриттям (статус «Закритий») за 

письмовим запитом відповідного Оператора (ів) ГТС. 

Цей статус публікується також в разі, якщо аукціонні послуги 

RBP недоступні.  За наявністю впливу на послуги RBP щодо 

опублікування, статус "Скасовано" буде опубліковано одразу 

після закінчення такого впливу. 

Аукціони потужності, з встановленою Операторами ГТС 0 

нульовою кількістю потужності під час або перед статусом 

«Встановлений», публікуються як "Скасовані" і з 0 

запропонованими потужностями. Оператори ГТС також можуть 

скасувати діючий аукціоні. У таких випадках Оператори ГТС 

можуть опублікувати Термінове ринкове повідомлення з метою 

інформування зацікавлених сторін. 

 Всі дані і ставки, завантажені на аукціон зі статусом 

«Скасований», вважаються недійсними, як для Оператор(ів) ГТС, 

так і для Користувача(ів) Мережі, та не несуть жодних 

юридичних наслідків. 

Аукціони, що знаходяться в стані “Скасований", відображаються 

як в Додатку RBP, так і на Порталі RBP. 

9.2.8. Затверджений Approval 

Статус аукціону з збільшеною потужністю стає «Схваленим», 

після закриття відповідного аукціону, але до здійснення оцінення 

(одноголосного затвердження або відхилення) відповідним 

Операторами ГТС. 

Аукціони, що перебувають у статусі "Затверджений", 

відображаються як у додатку RBP, та на порталі RBP. 

9.2.9. Відхилений Rejected 

Статус аукціону з Збільшеною потужністю стає "Відхилений", 
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Auctions being in the 'Rejected' status are displayed both in the RBP 

Application and on the RBP Portal. 

 

коли відповідні Оператори ГТС одноголосно відхиляють 

відповідний аукціон. 

Аукціони, що знаходяться у статусі "Відхилений ", 

відображаються як у додатку RBP, так і на порталі RBP. 

10. Bidding Rules for Primary Capacity Allocation 

 

Network User Members can place bids at the given auction in the 

following way: 

i. Network User Members may bid manually in RBP's graphic 

interface (https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu) by selecting the required 

capacity product and filling in the appropriate fields and finally 

saving the bid(s) when the auction status is 'Active.' 

ii. Network User Members may bid in Excel file using the 

corresponding excel upload function. 

iii. Network User Members may bid via server-server connection. 

Such bidding is also possible using electronic certificates by the 

person authorised to represent the relevant Network 

User Member. Bids uploaded via server-server connection also 

constitute binding bids and have the legal effect as described in 

Article 12. vii) of the present Operational Rules. 

iv. Network User Members may place bids using the 'Comfort 

Bidding' function by defining the appropriate comfort product and 

its validity and giving the required capacity and price parameters 

before the auction is in the 'Active' status. 

v. A manually entered bid may be saved only if all required fields 

are filled in, the monetary value of the bid to be locked is within 

the Network User Member's financial limit and the volume of the 

capacity required complies with the volume rules described in 

Article 13 of the present Operational Rules. Incomplete or 

unsaved bids are technically refused by the RBP Application and 

such bids do not participate in the relevant capacity auction. 

Incomplete or unsaved bids are refused by the RBP Application; 

such bids do not participate in the given capacity auction. 

vi. Bids uploaded in Excel format or via server-server connection are 

10.         Правила проведення торгів для первинного розподілу 

потужності  

Користувачі Мережі можуть робити пропозиції на аукціоні 

наступним чином: 

i. Користувачі Мережі можуть робити ставки вручну в 

графічному інтерфейсі RBP (https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu шляхом 

вибору потрібного продукту потужності та заповнення 

відповідних полів та  зберігаючи ставку (и), коли статус аукціону 

є ' Активний. " 

ii. Користувач Мережі може зробити ставку (и) у файлі 

Excel, використовуючи відповідну функцію завантаження Excel. 

iii. Користувач Мережі може робити ставки через з'єднання 

сервер-сервер. Такі торги також можливі з використанням 

електронних сертифікатів особою, уповноваженою представляти 

відповідного Користувача Мережі. Ставки, завантажені   шляхом 

з'єднання сервер-сервер, також є обов'язковими і мають 

юридичну силу, як описано в статті 12. vii) цих Правил.  

iv. Користувачі Мережі можуть робити ставки, 

використовуючи функцію «Зручні торги»,  визначаючи 

відповідний додатковий «Зручний» продукт і термін його 

тривалості, а також задаючи необхідні параметри потужності і 

ціни, перш ніж аукціон  перейде в статус «Активний». 

v. Введена вручну пропозиція може бути збережена лише за 

умови заповнення всіх необхідних полів,та якщо грошова 

вартість пропозиції, яку потрібно заблокувати, знаходиться в 

межах фінансового ліміту Користувача Мережі, а обсяг 

необхідної потужності відповідає Правилам щодо обсягу, 

описаним у статті 13 даних Правил. Неповні або незбережені 

пропозиції відхиляються Додатком RBP; такі пропозиції не 

беруть участі в даному аукціоні  потужності. 

https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
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automatically saved given that these pass the formal, financial 

limit validations of the RBP Application and the volume of the 

capacity required complies with the volume rules described in 

Article 13 of the present Operational Rules. If a bid uploaded 

these ways have a formal error or the monetary value to be locked 

is higher than the available financial limit of the given Network 

User Member, bids submitted in a batch will all be refused by the 

RBP Application. 

 

vii. Network User Members have the possibility to place bids, to 

withdraw them and to make corrections on the bids within the 

time frame of the auction round via their registered Network User 

bidders or Network User administrators (users with read and write 

rights). 

viii. In case of ascending clock auctions, Network User Members 

may enter quantity bids expressed in kWh/h or kWh/day to each 

large and small price step as pre-defined by TSO Members. A bid 

quantity must be a non-negative integer number. 

 

ix. Shall the small price step phase occur in an ascending clock 

auction after a first time undersell, the Network User Members' 

range of the bids for the small price step phase is limited by the 

quantities entered by the Network User Members for the large 

price steps defining the range of the small price steps. 

 

x. In case of uniform price auctions, Network User Members may 

enter quantity bids expressed in kWh/h or kWh/day. The price 

element of a bid means the auction premium on top of the reserve 

price. 

 

xi. In case of pro rata allocation, Network User Members may enter 

quantity bids expressed in kWh/h or kWh/day. 

xii. Network User Members may bid with multiple representatives on 

multiple auctions in RBP at the same time. 

vi. Пропозиції, завантажені у форматі Excel або шляхом 

з'єднання сервер-сервер, автоматично зберігаються, враховуючи 

те, що вони проходять офіційну, фінансову перевірку ліміту 

пропозицій на RBP, а необхідний обсяг потужності відповідає 

правилам щодо обсягу, описаним в статті 13 даних Правил. Якщо 

пропозиція, завантажена даними способами, має формальну 

помилку або якщо грошова вартість, яку потрібно заблокувати, 

вище, ніж наявний фінансовий ліміт даного Користувач Мережі, 

всі ставки, подані  пакетно, будуть відхилені Додатком RBP. 

vii. Користувач Мережі має можливість робити ставки, 

відкликати їх та вносити зміни в ставки протягом терміну раунду 

аукціону через своїх зареєстрованих Користувачів Мережі або 

адміністраторів-Користувачів Мережеві (користувачі з правами 

читання та запису). 

viii. У разі  проведення аукціонів з покроковим підвищенням 

ціни, Користувачі Мережі можуть вводити  кількісні ставки, 

виражені в кВт / год або кВт / год на добу, щодо кожного 

великого та малого цінового кроку, заздалегідь визначеного 

Оператором ГТС. Кількість ставок має бути невід'ємним цілим 

числом. 

ix. Якщо фаза малого цінового кроку станеться на аукціоні з 

покроковим підвищенням ціни після першого продажу за 

нижчою ціною (недопродажу), діапазон ставок Користувачів 

Мережі для фази малого цінового кроку буде обмежений 

кількостю, введених Користувачами Мережі ставок для великих 

цінових кроків, що визначають діапазон малих цінових кроків. 

x. У разі аукціонів з єдиною ціною Користувачі Мережі 

можуть вводити кількісні ставки, виражені в кВтг / год або кВтг / 

добу. Ціновий елемент ставки означає премію аукціону на 

додаток до резервної ціни  

xi. У разі пропорційного розподілу потужності Користувачі 

Мережі можуть вводити кількісні ставки, виражені в кВтг / год 

або кВтг / добу. 

xii. Користувачі Мережі можуть робити ставки будучи 
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xiii. Network User Members may also bid on one specific auction 

with multiple representatives. Such bids shall be taken into 

account collectively per Network User Member according to the 

relevant auction algorithm. 

 

xiv. Network User Members shall not be allowed to enter an 

ascending clock auction as a new participant after the first round 

of it has been closed. 

xv. Network User Members' bid(s) become legally binding if a valid 

bid is saved at the time of the closure of each 'Active' auction 

round in case of an ascending clock auction and at the time of the 

closure of the auction in case of ascending clock and uniform 

price auctions and pro rata allocations with a valid result. After 

such saving and closure of the 'Active' auction rounds that of the 

auctions there is no more possibility to make modifications or 

withdraw the bids. 

 

xvi. Network User Members shall be allowed to bid for capacities 

of one or more network points within the frame of the financial 

limit(s) set by the TSO Member(s). Network User Member's last 

valid bid at the closing of any 'Active' auction round is considered 

as an irrevocable bid to reserve the relevant capacity product. 

Network User Members acknowledge that valid bids are 

considered to be irrevocable offers to book capacity on the 

relevant capacity auction, which, without any further action by the 

Network User Member, shall establish valid network usage 

contract with the relevant TSO Members offering capacity 

products to be allocated via RBP. 

 

 

xvii. Network usage contracts between a TSO Member and a 

представлені декількома представниками на декількох аукціонах 

RBP одночасно. 

 

xiii. Користувачі Мережі також можуть робити ставки на 

одному конкретному аукціоні будучи представлені декількома 

представниками. Такі пропозиції повинні враховуватися в 

сукупності по кожному Користувачу Мережі згідно з 

відповідним алгоритмом аукціону. 

xiv. Користувачі Мережі не допускаються до участі в аукціоні 

з покроковим підвищенням ціни в якості нових учасників після 

закриття першого раунду. 

xv. Ставка(и) Користувача(ів) Мережі стають юридично 

обов'язковими, якщо дійсна пропозиція зберігається під час 

закриття кожного раунду "Активного" аукціону у разі 

проведення аукціону з покроковим підвищенням ціни, та під час 

закриття аукціону, у разі проведення аукціонів з покроковим 

підвищенням ціни,  аукціонів з єдиною ціною та з пропорційним 

розподілом з дійсним результатом. Після такого збереження та 

закриття раундів "Активних" аукціонів більше не зберігається 

можливість вносити зміни або відкликати ставки. 

xvi. Користувачам Мережі дозволено робити ставки щодо 

потужністі в одній або декількох точках мережі у рамках 

фінансового ліміту, встановленого Оператором ГТС. Остання 

дійсна пропозиція Користувача Мережі під час закриття будь-

якого "Активного" раунду аукціону вважається безвідкличною 

пропозицією на бронювання відповідного продукту потужності. 

Користувачі Мережі визнають, що дійсні пропозиції вважаються 

безвідкличними пропозиціями щодо бронювання потужностей на 

відповідному аукціоні потужностей, які без будь-яких 

подальших дій Користувача Мережі повиненні призвести до 

укладаненя діючого договору про використання мережі з 

відповідними Операторами ГТС, що пропонують продукти 

потужності, які буде розподілено через RBP. 

xvii. Договори про користування ГТС між Оператором ГТС та 
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Network User Member are subject to national regulations and the 

TSO Member's terms and conditions. By participating in a 

capacity auction on the Regional Booking Platform, Network 

User Member acknowledges the full knowledge and acceptance of 

the relevant national regulations and the terms and conditions of 

TSO Member applicable for capacity booking. 

xviii. Network User Members may see the aggregated sum of all 

Network User Members' bids (total capacity units requested) only 

after the 'Active' auction round (in case of ascending clock 

auction) or the auction (ascending clock and uniform price 

auction) has been closed. 

xix. Large and small price steps are pre-defined by the TSO 

Members and may not be edited by Network User Members. 

 

 

xx. Large and small price steps are expressed in percentage or in 

absolute terms, which means the auction premium on top of the 

reserve price the Network User Member is committed to pay for 

the given price step. 

xxi. In case of unbundled capacity, the payable clearing unit price 

(CUP) by the Network User shall be: 

a. the sum of the reserve price and the reserve price multiplied by 

the auction premium (if any) when the auction premium is 

expressed in percentage. 

• If the price element of a bid by the Network User Member is X, 

defined by the small or large price steps in case of ascending 

clock auctions and by the Network User Member's bid itself in 

case of uniform price auctions, and 

• If reserve price is A, then: 

CUP = A + A*X 

Network User Members shall pay the fee calculated from the clearing 

unit price of A+A*X for the relevant TSO Member operating the 

relevant network point. 

b. the sum of the reserve price and the auction premium (if any) 

Користувачем Мережі підпадають під дію національних норм та 

умов Оператора ГТС. Приймаючи участь в аукціоні потужності 

на Регіональній платформі бронювання, Користувач Мережі 

визнає своє вичерпне ознайомлення та прийняття відповідних 

національних норм та умов Оператора ГТС, що застосовуються 

для бронювання потужностей. 

xviii Користувачі Мережі можуть побачити сукупну суму 

пропозицій всіх Користувачів Мережі (загальний обсяг 

замовлених потужностей) лише після того, як "Активний" 

аукціонний раунд (в разі аукціону з покроковим підвищенням 

ціни) або аукціон(з покроковим підвищенням ціни та з єдиною 

ціною) був завершений. 

xix. Великі та малі цінові кроки заздалегідь визначаються 

Операторами ГТС і їх не можуть редагуватися Користувачами 

Мережі. 

xx. Великі та малі цінові кроки виражаються у відсотках або в 

абсолютному виразі, що означає аукціонну премію на додаток до 

резервної ціни, яку Користувач Мережі зобов’язаний заплатити 

за даний ціновий крок. 

xxi. У разі необ’єднаної потужності, оплачувана Користувачем 

Мережі ціна клірингового одиниці (CUP), повинна бути: 

a. сумою резервної ціни та резервної ціни, помноженої на 

премію аукціону (якщо така є), коли аукціонна премія 

виражається у відсотках. 

• Якщо ціновий елемент пропозиції Користувача Мережі 

дорівнює X, визначений малим або великим ціновим кроком у 

разі аукціону з покроковим підвищенням ціни, та пропозицією 

Користувача Мережі у випадку аукціонів з єдиною ціною, та  

• Якщо А- резервна ціна, то: 

CUP = A + A*X 

Користувачі Мережі сплачують плату, обчислену з 

розрахункової клірингової ціни одиниці A + A * X для 

відповідного Оператора ГТС, що працює у відповідній точці 

мережі. 
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when the auction premium is expressed in absolute terms. 

 

 

 

• If the price element of a bid by the Network User Member is X, 

defined by the small or large price steps in case of ascending 

clock auctions and by the Network User Member's bid itself in 

case of uniform price auctions, and 

• If reserve price is A, then: 

CUP = A + X 

 

Network User Members shall pay the fee calculated from the clearing 

unit price of A+X for the relevant TSO Member operating the 

relevant network point 

xxii. In case of bundled capacity, the payable clearing unit price 

(CUP) by the Network User shall be: 

a. the sum of the reserve prices and the reserve price multiplied by 

the auction premium (if any) when the auction premium is 

expressed in percentage. 

• If the price element of a bid by the Network User Member is X, 

defined by the small or large price steps in case of ascending 

clock auctions and by the Network User Member's bid itself in 

case of uniform price auctions, and 

• If reserve prices are A and B, then: 

CUP = A + A*X + B + B*X 

Reserve prices A and B may be expressed by TSO Members in two 

different currencies. 

 

Network User Member shall pay A+A*X fee calculated from the 

clearing unit price to one TSO Member whereas B+B*X to the other 

TSO Member operating the relevant network point. 

b. the sum of the reserve price and the auction premium (if any) 

when the auction premium is expressed in absolute terms. 

• If the price element of a bid by the Network User Member is X, 

b. сума резервної ціни та аукціонної премії (якщо така є), 

коли аукціонна премія є абсолютним значенням. 

• Якщо ціновий елемент пропозиції Користувача Мережі 

дорівнює X, визначений малим або великим ціновим кроком у 

разі аукціону з покроковим зростанням ціни, і пропозицією 

Користувача Мережі у випадку аукціонів з єдиною ціною, і   

• Якщо резервна ціна А, то:  

CUP = A + X 

Користувачі Мережі сплачують плату, обчислену з клірингової 

ціни одиниці A + X для 

відповідного Оператора ГТС, що працює у відповідній точці 

мережі. 

xxii. У разі об’єднаної потужності клірингова ціна одиниці 

(CUP),що підлягає сплаті Користувачем Мережі є:     

a. сумою резервних цін та резервної ціни, помноженої на 

аукціонну премію (якщо така є), коли аукціонна премія 

виражається у відсотках.   

• Якщо ціновий елемент пропозиції Користувача Мережі 

дорівнює X, визначений малим або великим ціновим кроком у 

разі проведення аукціону з покроковим підвищенням ціни, і 

пропозицією Користувача Мережі у випадку аукціонів з єдиною 

ціною, та   

• Якщо резервними цінами є A та B, тоді: 

CUP = A + A*X + B + B*X 

Резервні ціни A і B можуть бути виражені Оператором ГТС у 

двох різних валютах. 

Користувач Мережі сплачує A+A*X плату розраховану з 

клірингової ціни одиниці одному Оператору ГТС, а B+B*X 

виплачується іншому Оператору ГТС, що працює у відповідній 

точці мережі. 

b. сума резервної ціни та аукціонна премія (якщо така є), 

коли аукціонна премія є абсолютним значенням.             . 

• Якщо ціновий елемент пропозиції Користувача Мережі 

дорівнює X, визначений малим або великим ціновим кроком у 
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defined by the small or large price steps in case of ascending 

clock auctions and by the Network User Member's bid itself in 

case of uniform price auctions, and 

• If reserve price is the sum of reserve prices A and B defined by 

the TSO Members, then: 

CUP = (A + B) + X 

 

The reserve prices shall be expressed by the TSO Members in the 

same currency in accordance with their agreement. The currency is 

defined on the basis of the actual daily closing exchange rate 

published by the European Central Bank. 

 

Network User Member shall pay A+X*a clearing unit price to the 

TSO Member operating the relevant network point whereas B+B*X 

to the other TSO Member operating the other relevant network point. 

Parameters a and b reflect the split ratio of the two TSO Members' 

auction premium that shall be the ratio of the reserve prices or the 

fifty-fifty split ratio. 

xxiii. The RBP Operator and the TSO Member is not obliged to 

check the fact that a bid is submitted by the Network User 

Member and shall not be liable for the content of the bid 

submitted the by Network User Member. These are the sole 

responsibility of the Network User Member. 

 

разі аукціону з покроковим зростанням ціни, і пропозицією 

Користувача Мережі у випадку аукціонів з єдиною ціною, і   

• Якщо резервна ціна є сумою резервних цін A і 

B, визначених Оператором ГТС, то: 

CUP = (A + B) + X 

Резервні ціни повинні бути виражені Операторами ГТС в тій же 

валюті, яка зазначена в їх Угоді.Курс Валюти визначається на 

основі фактичного денного показника курсу на момент закриття, 

опублікованого Європейським центральним банком. 

 

Користувач Мережі сплачує A + X * клірингову ціну 

одиниці Оператору ГТС, що працює у відповідній точці мережі, 

тоді як B + B * X - іншомуОператору ГТС, що працює в іншій 

відповідній точці мережі. Параметри a і b відображають 

коефіцієнт розподілу аукціонних премій між двома 

Оператораторами ГТС, який повинен співвідноситись з  

резервними цінами або мати  співвідношення п’ятдесят до  

п'ятдесяти. 

xxiii. Оператор RBP та Оператор ГТС не зобов'язані перевіряти 

факт подання пропозиції Користувачем Мережі і не несуть 

відповідальності за зміст пропозицій, поданих Користувачем 

Мережі. Відповідальність за них покладається виключно на 

Користувача Мережі. 

 

 

 Primary Allocation of Capacity Products 

11.1. Capacity Products Offered by RBP 
11.1.1. Standard Capacity Products (allocated in a bundled or 

unbundled way or as bundled or unbundled capacity product / 

firm or interruptible) 

• Yearly standard capacity product, 

• Quarterly standard capacity product, 

• Monthly standard capacity product, 

• Daily standard capacity product, 

11.Первинне розподілення продуктів потужності 

11.1. Продукти Потужності, що пропонуються RBP 
11.1.1.  Стандартні Продукти потужності(розподіляються  

об'єднаним  або необ'єднаним способом або у вигляді 

об'єднаного або необ’єднаного продукту / гарантованої або 

переривчастої потужності) 

• Річний стандартний продукт потужності, 

• Квартальний стандартний продукт потужності, 

• Місячний стандартний продукт потужностіі, 
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• Within-day standard capacity product. 

 

11.1.2. Non-standard Capacity Products (allocated in a 

bundled or unbundled way or as bundled or unbundled capacity 

product / firm or interruptible) 

 

• Capacity product with freely definable duration, 

• Capacity product with non-standard quality (related to firmness, 

interruptibility or other usage condition), 

• Capacity products resulting in more than 2 network usage 

contracts (multi-bundled / route capacity). 

11.1.3. Incremental Capacity Products (allocated in a bundled 

or unbundled way or as bundled or unbundled capacity product / 

firm or interruptible) 

• Parallel offer levels for standard incremental capacity products, 

• Parallel offer levels for non-standard incremental capacity 

products, 

• Standard Open Season Capacity Product (with or without built-in 

bidding conditions), 

• Non-standard Open Season Capacity Product (with or without 

built-in bidding conditions). 

 

• Добовий стандартний продукт потужності, 

• Стандартний продукт потужності протягом доби. 

11.1.2. Нестандартні Продукти потужності 

(розподіляються об'єднаним або необ'єднаним способом або у 

вигляді об'єднаного або необ’єднаного продукту / 

гарантованої або переривчастої потужності) 

• Продукти Потужності з довільно визначеною тривалістю, 

• Продукти Потужності з нестандартними якісними чинниками 

(пов'язаними з гарантуванням, переривчивістю або іншими 

умовами), 

• Продукти Потужності, що призводять до укладання більш 

ніж 2 Угод щодо користування мережею (багатокомпонентна 

об'єднана / маршрутна   потужність). 

11.1.3. Нові\додаткові\збільшені Продукти потужності 

(розподіляються об'єднаним або необ'єднаним способом або у 

вигляді об'єднаного або необ’єднаного продукту / 

гарантованої або переривчастої потужності) 

• Паралельні рівні пропозиції для стандартних Збільшених 

Продуктів Потужності, 

• Паралельні рівні пропозиції для нестандартних Збільшених 

Продуктів Потужності, 

• Стандартні Open Season Продукти Потужності (з або без 

закладеними умовами проведення торгів), 

• Нестандартні Open Season Продукти Потужності з або без 

закладеними умовами проведення торгів). 

 

11.2. Applied Capacity Unit 
The capacity offered shall be expressed in energy units per unit of 

time. The following units shall be 

used for the capacities allocated according to the present Operational 

Rules: kWh/h or kWh/day. 

11.3. General Rules of Capacity Allocation 
i. Capacity products are allocated and contracted on the RBP 

Application compliant to CAM NC procedures as a default. 

11.2. Застосована Одиниця Потужності 
Потужність яка пропонується, повинна бути виражена в 

одиницях енергії за одиницю часу. Наступні одиниці повинні  

використовуваться для потужностей, розподілених відповідно до 

даних Правил: кВтг / год або кВтг / день. 

11.3. Загальні Правила Розподілу Потужності 
i. Продукти Потужності розподіляються і законтрактовуються в 

Додатку RBP відповідно до процедур CAM NC за 
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ii. Annual yearly, annual quarterly, rolling quarterly and rolling 

monthly capacity products are allocated on the Regional Booking 

Platform by ascending clock auction process. 

iii. Day-ahead and within-a-day capacity products are allocated on 

Regional Booking Platform by uniform price auction process. 

 

 

 

 

iv. Ascending clock shall be held only on weekdays, uniform price 

auctions and pro rata allocation shall also be held on weekends, 

public and banking holidays, unless otherwise regulated in the EU 

legislation or in the national regulation relevant to the TSO 

Member. 

v. TSO Members shall be responsible for the timely upload of their 

available capacities, applicable tariffs and large and small price 

steps for capacity auctions, as well as the setup of the relevant 

Network User Members eligible to participate in the auctions. 

vi. The RBP Operator shall be obliged to refuse the participation of 

Network User Members in a capacity auction, which were not 

validated by the relevant TSO Members prior to the relevant 

capacity auction. 

vii. The RBP Operator is obliged to refuse bids of Network User 

Members that would result in an exposure greater than the 

financial limit of the Network User Members set by the relevant 

TSO Members. 

 

замовчуванням. 

ii. Річні щорічно, річні квартально, ковзаючі квартальні та 

ковзаючі місячні продукт потужності розподіляються на 

Регіональній Платформі Бронювання потужностей на 

аукціонах з покроковим підвищенням ціни. 

iii. Продукти на Добу вперед\ і Протягом доби розподіляються 

на Регіональної платформі бронювання за допомогою 

аукціону за єдиною ціною. 

iv. Аукціони з покроковим підвищенням ціни проводяться лише 

в будні дні, аукціони з єдиною ціною та з пропорційним 

розподілом акож проводяться у вихідні, державні та 

банківські свята, якщо інше не передбачено законодавством 

ЄС або національним законодавством Відповідного 

Оператора ГТС. 

v. Оператори ГТС несуть відповідальність за своєчасне 

завантаження наявної потужності, діючі тарифи та   розмір 

великих та малих цінових кроків на аукціонах потужності, а 

також за встановлення відповідних користувачів мережі, які 

мають право брати участь в аукціонах. 

vi. Оператор RBP зобов'язаний відмовити в участі аукціоні 

потужностей Користувачам Мережі, які не були затверджені 

відповідними Операторами ГТС до проведення відповідного 

аукціону потужностей. 

vii. Оператор RBP зобов'язаний відхилити пропозиції 

Користувачів Мережі, які перевищують фінансовий ліміт   

Користувача Мережі, встановлений відповідними 

Оператором ГТС. 

 

12. General Rules of Concluding Contracts 
i. TSO Members acknowledge that uploading capacity products 

onto the RBP Application, without any further act by the TSO 

Member, shall be considered as an irrevocable and binding offer 

to sell such products via RBP Application through the relevant 

auction process to the Network User Members that submit 

12. Загальні Правила Укладання Угод 
i. Оператор ГТС визнає, що завантаження продуктів 

Потужності на додаток RBP без будь-яких подальших дій з 

боку Оператора ГТС розглядається як безповоротна і 

обов'язкова пропозиція з продажу Потужності через Додаток 

RBP на відповідному аукціоні Користувачу Мережі, який 
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successful bid(s) at the end of the relevant capacity auction. The 

fact of such uploading of the capacity product is indicated by the 

'Set' status of an auction. 

ii. By uploading the capacity products onto RBP Application TSO 

Member acknowledges and approves that the TSO Member's 

contractual conditions of its future network usage contracts to be 

concluded via RBP Application through the relevant auction 

procedure are the following: 

a. in case of bundled capacities, the capacity product offered by the 

TSO Member will undergo a bundling procedure, during which 

the original capacity product of the TSO Member loses its original 

stand-alone (unbundled) feature and will be linked to the 

corresponding product of the adjacent TSO Member. The 'Set' 

status indicates that the capacity bundling has taken place; 

b. the content of the Auction Result Confirmation; 

c. all relevant contractual terms and conditions (other than the ones 

described in the Auction Result Confirmation) to be applied by 

the TSO member and Network User Member are subject to the 

TSO Member's relevant and publicly disclosed contractual rules. 

d. a bundled capacity auction results in 2 (two) contracts for the 

Network User Member; one with each of the TSO Members 

jointly offering capacity. 

 

 

iii. TSO Members shall publish on their website the relevant terms 

and conditions referring to the relevant auction procedure 

resulting in network usage contracts (other than those stipulated in 

the Auction Result Confirmation). It is the TSO Member's sole 

responsibility to inform Network User Members about the 

contractual terms and conditions in advance. All responsibility 

regarding losses and disputes resulting from of the failure of the 

fulfilment of such obligation shall be carried by the relevant TSO 

Member(s). Except for FGSZ Ltd.'s capacity auctions in Hungary, 

the RBP Operator shall not be responsible for any damage and 

подає успішну пропозицію(ї) в кінці відповідного аукціону 

Потужністі. Факт завантаження продукту Потужністі 

вказується статусом «Set» аукціону. 

ii. Завантажуючи Продукти Потужності на Додаток RBP, 

Оператор ГТС визнає та затверджує, що договірними 

умовами його майбутніх угод про користування мережею, що 

укладаються через Додаток RBP, через відповідну процедуру 

аукціону, є наступні договірні умови Оператора ГТС :              

а . у випадку об’єднаної потужності, продукту Потужністі, 

запропонованому Оператором ГТС, що проходить процедуру 

об’єднання, під час якої оригінальний продукт Потужності 

Оператора ГТС втрачає оригінальний статус автономного 

(необ’єднаного) та буде об’єднаний із відповідним продуктом 

суміжного Оператора ГТС. Статус "Set " вказує на те, що 

об’єднання потужності відбулось;              

б . зміст підтвердження результатів аукціону;              

c. всі відповідні договірні умови (крім тих, що описані в 

Підтвердженні результатів аукціону), що застосовуються 

Оператором ГТС та Користувачем Мережі регулюються 

діючими та публічно розголошеними договірними правилами 

Оператора ГТС.              

д. в результаті аукціону об'єднаних потужностей укладають 2 

(дві) Угоди для Користувачів Мережі; по одному з кожним з 

Операторів ГТС, які спільно пропонують Потужність.              

iii. Оператори ГТС оприлюднюднюють на своєму веб-сайті 

відповідні умови, що стосуються відповідної процедури 

аукціону стосовно укладання договорів про користування 

мережею (крім тих, що передбачені Підтвердженням 

результату аукціону). Єдиною виключною відповідальністю 

Оператора ГТС є інформування Користувачів Мережі про 

договірні умови заздалегідь. Всю відповідальність за 

понесенні втрати та спори, спричинені невиконанням даного 

зобов'язання, несе відповідний Оператор(и) ГТС. За винятком 

аукціонів Потужністі «FGSZ Ltd.» в Угорщині, Оператор RBP 
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claims arising from such non-compliance of the TSO Member(s). 

 

iv. Network User Members shall be aware of the contractual terms 

and conditions of the relevant TSO Member, whose product(s) the 

Network User is intended to bid for, before the start of the auction 

procedure. By entering the auction procedures on the Regional 

Booking Platform, Network User Members declare to 

acknowledge and accept the contractual terms and conditions of 

the relevant TSO Members. Such contractual terms and conditions 

are available on the website of the TSO Member in due time 

before the auction procedure starts, to be applied for the network 

usage contracts concluded via auction procedures of the RBP 

Application. 

 

v. Network User Members acknowledge and accept that their placed 

bids may be modified and withdrawn within an open auction 

round indicated with the 'Active' status. 

 

vi. Network User Members acknowledge and accept that their 

successfully submitted and saved bid(s) become binding and 

irrevocable after the closure of the relevant auction round. 

 

vii. Successful bid(s) shall result in valid network usage contract(s) 

with the relevant TSO Member(s) according to the result of the 

relevant auction (validated by the Auction Result Confirmation) 

and the available terms and conditions of the relevant TSO 

Member(s). 

 

viii. The allocation results of the auction shall be confirmed via an 

automatic system message confirmation (Auction Result 

Confirmation) to each participant of the auction; right after the 

auction is closed. The result of the auction itself substantiates 

valid network usage contracts with successfully bidding Network 

User Members. 

не несе відповідальності за будь-які збитки та позови, що 

виникають внаслідок такої невідповідності Оператора(ів) 

ГТС.              

iv. Користувач Мережі повинен ознайомитись до початку 

проведення аукціону з договірними умовами відповідного 

Оператора ГТС, в залежності від того, чий продукт (и) 

Користувач Мережі має намір придбати на торгах. Взявши 

участь в процедурі аукціону на Регіональній платформі 

бронювання, Користувач Мережі заявляє про схвалення та 

прийняття договірних умов відповідних Операторів ГТС. 

Такі договірні умови своєчасно доступні на веб-сайті 

Оператора ГТС до початку аукціонну, та застосовуваються до 

договорів про користування мережею, укладених через 

процедуру аукціону Додатку RBP.              

v. Користувачі Мережі визнають та приймають, що їх розміщені 

пропозиції можуть бути змінені та відкликані в рамках 

раунду відкритого аукціону, який позначається статусом 

"Active ".              

vi. Користувачі Мережі визнають та приймають, що їх успішно 

зроблені та збережені пропозиції стають обов'язковими та 

безповоротніми після завершення відповідного раунду 

аукціону.              

vii. Успішна пропозиція (-ії) має (ють) призвести до укладання 

дійсного(их) договору(ів) про користування мережею з 

відповідним Оператором (ами) ГТС відповідно до результату 

відповідного аукціону (затвердженого підтвердженням 

результатів аукціону) та дійсних умов відповідного 

Оператора(ів) ГТС.              

viii. Результати розподілу відповідного аукціону повинні бути 

підтверджені автоматичним системним повідомленням про 

підтвердження (підтвердження результату аукціону) кожному 

учаснику аукціону; відразу після закриття аукціону. 

Результат самого аукціону підтверджується дійсними 

договорами про користування мережею з успішними 
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 The Auction Result Confirmation generated in electronic way and 

electronic form shall be part of the network usage contract 

ix. The RBP Operator's system message confirmation (Auction 

Result Confirmation) contains all the important information of the 

network usage contracts that are essential for the contractual 

parties to be aware of, i.e. the contractual terms and conditions. 

The said system message confirmation is validated by the digital 

signature of the RBP Operator, which ensures that the Parties' 

network usage contracts confirmed in the system message 

confirmation are authentic, valid and free from any unauthorised 

influence. 

x. The Auction Confirmation message sent by the RBP Operator to 

the Network User Members and TSO Member(s) shall contain the 

following data: 

• Network User Member's identification data, as contracting Party, 

• TSO Member's identification data, as contracting Party, 

• Auction identification, 

• Auction start date and time, 

• Auction closed date and time, 

• Description of the network point (name, EIC, flow direction, the 

network point's nomination identification), 

• Description of the capacity product (service duration, product 

type, quality, direction, standard, capacity type), 

 

• Data of the bid(s) (identification, timestamp, bid quantity, auction 

premium, and in case of uniform price auctions the minimum 

quantity), 

 

 

 

• Data of the capacity allocated to the Network User Member 

(allocated quantity, reserve price, capacity fee, auction premium 

base, auction premium, auction unit price, auction fee, clearing 

price, clearing unit price, clearing fee), 

учасниками торгів. Підтвердження результатів аукціону, 

створене електронним способом та в електронному вигляді, є 

частиною договору про користування мережею.              

ix. Підтверджувальне системне повідомлення Оператора RBP 

(Підтвердження результату аукціону) містить усю важливу 

інформацію стосовно договору про користування мережею, з 

якими важливо ознайоминись контрактним сторонам, а саме 

договірні умови. Зазначене Підтверджувальне системне 

повідомлення підтверджується цифровим підписом 

Оператора RBP, що гарантує, що Сторіни договору про 

користування мережею що зазначені в підтверджувальному 

системному повідомленні, є справжніми, дійсними та не 

знаходяться під будь-яким несанкціонованим впливом.              

х. Повідомлення про підтвердження аукціону, надіслане 

Оператором RBP Користувачу Мережі та Оператору ГТС, 

містить наступні дані:              

• Ідентифікаційні дані Користувача Мережі, як договірної 

сторони,              

• Ідентифікаційні дані Оператора ГТС, як договірної Сторони,              

• Ідентифікаційні дані аукціону,              

• Дата та час початку аукціону,              

• Дата та час завершення аукціону,              

• Інформіція про точку мережі (назва, EIC, напрям потоку, ID 

номер точки \ідентифікація номінальної точки мережі),              

• Опис продукту Потужність (тривалість послуги, тип продукту, 

якість, напрямок, стандартність, тип Потужністі),              

• Дані щодо торгів (ідентифікація, часова мітка, кількість 

пропозицій, аукціонна премія, а у випадку аукціонів з єдиною 

ціною - мінімальна кількість),              

• Дані про Потужність розподілену Користувачу Мережі 

(розподілений об’єм, резервна ціна, плата за потужність, 

основа аукціонної премії, аукціонна премія, ціна одиниці 

аукціону, аукціонний збір, ціна клірингу, вартість клірингової 

комісії, плата за кліринг),              
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• The data of the concerned balancing groups, in case the TSO 

Member applies balancing groups (balancing group IDs, the 

capacity allocated to the balancing groups), 

• Reference to the fact that other contractual terms and conditions 

are applicable according to the TSO Member's relevant national 

regulation and terms and conditions. 

 

 

 

xi. TSO and Network User Members acknowledge, agree and accept 

the fact that the above system message (Auction Result 

Confirmation) resulting from capacity auctions conducted 

on the Regional Booking Platform are authentic electronic network 

usage contracts that are valid without any further act. 

xii. Capacity products allocated as bundled capacities are 

interdependent on each other. TSO Members shall cooperate and 

communicate about contractual performance during the legal 

effect of the linked network usage contracts. The minimum 

principle is that interdependent network usage contracts between 

the upstream TSO Member and Network User Member and 

between the downstream TSO Member and Network User 

Member shall be harmonized under the relevant national 

regulations as follows: 

a. The interdependent network usage contracts enter into force 

simultaneously by the Auction Result Confirmation of the 

relevant capacity auction; 

b. Interdependent network usage contracts, as part of a bundled 

capacity booking shall not be separated from each other and can 

only be transferred to third Parties jointly, preserving the referred 

bundled form of the capacities, where onlyis possible. Network 

User shall be obliged by TSO Members to enter into a secondary 

capacity transaction that guarantees the above condition; 

 

 

• Дані відповідних балансуючих груп, якщо Оператор ГТС 

застосовує балансуючі групи (ідентифікатори балансуючої 

групи, Потужність, що виділяється на балансуючі групи),              

• Посилання на те, що інші договірні умови застосовуються у 

відповідності з діючим національних регулюванням та 

діючими умовами Оператора ГТС.              

xi. Оператор ГТС та Користувач Мережі підтверджують, 

погоджуються та приймають той факт, що вищевказане 

системне повідомлення (підтвердження результату аукціону), 

отримане в результаті проведених аукціонів потужності 

на Регіональній платформі бронювання є автентичною угодою 

про користування електронною мережею, які діють без 

необхідності укладання будь-якого іншого акту. 

xii. Продукти потужністі, розподілені у вигляді об’єднанаої 

потужності, взаємозалежні один від одного. Оператори ГТС 

повинні співпрацювати та повідомляти про виконання 

договорів під час тривалості юридичної дії договорів про 

користування суміжними мереж. Мінімальний принцип 

полягає в тому, що взаємозалежні договори про користування 

мережею між висхідним Оператором ГТС і Користувачем 

Мережі та між Нисхідним Оператором ГТС і Користувачем 

мережі повинні бути узгоджені відповідно до діючих 

національних норм:              

а. Взаємозалежні договори про користання мережею набувають 

чинності одночасно з підтвердженням результату аукціону 

відповідного потужності;             

б. Взаємозалежні договори про користання мережею, в рамках 

бронювання об’єднаної Потужністі не повинен бути 

відокремленні один від другого, а тільки можуть бути 

передані третім особами спільно, зберігаючи згадану 

об’єднану форму потужностей, де можлива тільки кількісна 

різниця. Оператор ГТС зобов'язує Користувача Мережі 

укласти вторинну транзакцію потужності для гарантування 

вищевказаної умови;              
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c. Special data exchange shall be ensured between TSO Members 

with the agreement of Network User Members in order to perform 

the special interacting conditions of the bundled network usage 

contracts. To achieve this, Network User Member shall be obliged 

to accept data management and transfer on the status of the 

interdepending network usage contracts, especially on their 

validity, contractual performance, secondary capacity trade and 

termination, which shall have a direct effect on the existence and 

modification of the other part of the bundled capacity. 

d. The consequences of breaching interdepending bundled network 

usage contracts shall be harmonised. 

xiii. Network Users are entitled to request paper-based copies of 

the network usage contracts including all relevant attachments and 

appendices from the relevant TSO Member(s). The issuance of 

the paper-based copies by TSO Member(s) does not affect the 

validity of the electronic network usage contracts. Contractual 

data and details thereof shall not be different from the conditions 

set in the RBP Auction Result Confirmation. 

 

xiv. The RBP Application ensures the identification of the 

electronic contracts by using a unique identification number for 

each transaction. 

 

 

xv. An archive containing a copy of all electronic contracts is stored 

on the RBP Application. The RBP Operator guarantees the safe 

storage of the electronic contracts, which means protection against 

any unauthorised access, illegal attack or any modification of the 

electronically signed documents. The RBP Operator warrants that 

the electronic contracts are authentic and comply with the result 

of the auctions and the network usage contracts 

of the related TSO Members. The RBP Operator ensures that the 

electronic contracts are available for the relevant TSO Member and 

c. Між Оператором(ами) ГТС повинен бути забезпечений 

спеціальний обмін даними за згодою Користувачів Мережі з 

метою виконання спеціальних умов взаімодії договорів про 

об’єднанне використання мережі. Щоб досягти цього, 

Користувач мережі зобов'язується прийняти управління та 

передачу даних щодо взаємозалежних договорів про 

користування мережею, особливо про їх термін дії, договірну 

ефективність, вторинну торгівлю Потужністю та закінчення 

терміну, що має прямий вплив на існування та модифікацію 

іншої частини Об’єднаної Потужністі.              

г. Наслідки порушення взаємозалежних договорів про 

користування мережею повинні бути узгоджені.              

xiii. Користувачі мережі мають право вимагати у 

відповідного(их) Операторів ГТС паперові примірникі 

договорів про користування мережею, включаючи всі 

відповідні додатки. Видача Оператором ГТС паперових 

примірників не впливає на дійсність договорів про 

використання електронних мереж. Дані про договір та його 

деталі не повинні відрізнятися від умов, встановлених у 

Підтвердженні результатів аукціону RBP.              

xiv. Додаток RBP забезпечує ідентифікацію електронних 

контрактів шляхом використання унікального 

ідентифікаційного номера для кожної транзакції.              

xv. Архів, що містить копію всіх електронних договорів, 

зберігається у додатку RBP. Оператор RBP гарантує безпечне 

зберігання електронних договорів, що означає захист від 

будь-якого несанкціонованого доступу, незаконного нападу 

чи будь-яких змін електронно підписаних документів. 

Оператор RBP гарантує, що електронні договори є 

автентичними та відповідають результатам аукціонів та 

договорам про користування мережею з відповідними 

Операторами ГТС. Оператор RBP забезпечує наявність 

електронних договорів для відповідного Оператора ГТС та 

Користувача Мережі протягом не менше 10 років. 
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Network User Members for at least 10 years. 

xvi. The RBP Operator warrants that any personal information 

received and processed in connection with the conclusion and 

performance of the contract in question, or acquired in any other 

way with reference to the contract, is treated in accordance with 

the applicable legal regulations on the protection of personal data, 

in particular with the provisions of Act CXII of 2011on the Right 

of Informational Self Determination and on Freedom of 

Information (Privacy Act) and Regulation EU 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data 

(GDPR). The TSO Members and the Network User Members may 

access the RBP Operator's privacy notice at the 

https://rbp.eu/privacy-policy web page. 

xvii. Aggregated information on the auction results shall be 

published on the RBP Portal. 

xviii. According to the 1348/2014/EU (REMIT IR) decree the 

RBP Operator keeps the transaction of data generated on RBP 

available for the Network User Members as well as the TSO 

Members on the basis of a separate agreement and forwards it to 

the database operated by ACER at the request of the Network 

User after the conclusion of the Data reporting agreement as 

referred to in paragraph 1 of Article 6 of the REMIT IR. 

 

xvi. Оператор RBP гарантує, що будь-яка особиста інформація, 

отримана та оброблена у зв'язку з укладенням та виконанням 

відповідної угоди, або здобута будь-яким іншим способом з 

посиланням на угоду, обробляється відповідно до чинного 

законодавства про захист особистої інформації, зокрема 

згідно з положеннями Закону CXII від 2011 р. Про право на 

інформаційне самовизначення та про свободу інформації 

(Закон про конфіденційність) та Регламенту Європейського 

парламенту та Ради ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб 

стосовно обробка персональних даних (GDPR). Оператори 

ГТС і Користувачі Мережі можуть отримати доступ до 

інформації про конфіденційність Оператора RBP на 

https://rbp.eu/privacy-policy веб. сторінці.              

xvii. Зведена інформація про результати аукціону публікується 

на Порталі RBP.              

xviii. Відповідно до постанови 1348/2014 / ЄС (REMIT IR), 

Оператор RBP зберігає операційні дані, згенеровані на RBP, в  

доступності для Користувачів Мережі , а також для 

Операторів ГТС  на основі окремої угоди та передає їх до 

керованої бази даних  ACER на вимогу Користувача Мережі 

після укладення угоди про звітность щодо даних, як 

зазначено у пункті 1 статті 6 REMIT IR.              

 

13. Ascending Clock Auction Algorithm 
i. Ascending Clock auctions shall enable Network User Members to 

place volume bids against escalating prices announced in 

consecutive bidding rounds, starting at the Reserve Price. 

ii. The first bidding round, with an associated price equal to the 

Reserve Price, shall have a duration of 3 hours. Subsequent 

Bidding Rounds shall have a duration of 1 hour. There shall be a 

period of 1 hour between Bidding Rounds. 

iii. A bid shall specify: 

a. the identity of the network user applying; 

13. Алгоритм Аукціону з покроковий підвіщенням ціни 
i. Аукціони з покроковий підвіщенні ціни дозволяють 

Користувачам Мережі розміщувати Обсяги пропозиції на 

противагу зростаючим цінам, що послідовно оголошуються у 

раундах торгів, починаючи з резервної ціни. 

ii. Перший раунд торгів із ціною, рівною Резервній ціні, 

триватиме 3 години. Подальші раунди торгів тривають 1 

годину. Між раундами торгів повиненна пройти перерва в 1 

годину. 

iii. У пропозиції повинно бути зазначено: 

https://rbp.eu/privacy-policy
https://rbp.eu/privacy-policy
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b. the concerned entry/exit point and direction of the flow; 

c. the capacity product for which the capacity is applied for; 

d. per price-step, the amount of capacity for the respective capacity; 

e. product applied for; 

f. the data regarding the balancing groups, in case the TSO Member 

applies balancing groups. 

iv. A bid shall be considered valid and legally binding if it is 

submitted by a Network User Member and complies with all 

provisions of this Article. 

v. For Network User Members to participate in an auction, it shall be 

mandatory to place a volume bid in the first and the preceding 

bidding round. 

 

 

vi. Via the RBP Application, TSO Members shall provide Network 

User Members with the option to enter early bids against any 

large price step. 

vii. Once the relevant bidding round closes, no modification, 

withdrawal or variation to valid bids shall be accepted, as valid 

bids shall be considered irrevocable from this point on. RBP 

application, as a closed system, ensures all the TSO Members and 

Network User Members about the exclusion of the possibility of 

any alteration. All valid bids are considered to be binding 

commitments of a Network User Member to book capacity to the 

amount requested per announced price. 

viii. The volume bid in any bidding round per Network User 

Member shall be equal or smaller to the capacity offered in a 

specific auction. The volume bid per Network User Member at a 

specific price shall be equal to or less than the volume bid placed 

by this network user in the previous round, except where 

paragraph xvi applies. 

ix. Bids may be freely entered, modified and withdrawn during a 

Bidding Round, providing all bids comply with paragraph viii. 

Valid bids shall remain valid until modified or withdrawn within 

a. особу заявника Користувача Мережі ;              

b. відповідну точку входу / виходу та напрямок потоку;              

c. продукт Потужності, на який подається пропозиція;              

d. об’єм за ціновий  крок, обсяг Потужності для відповідної 

потужності 

e. продукт Потужності, на який подається заявка;              

f. дані щодо балансуючих груп, якщо Оператор ГТС застосовує 

балансуючі групи.              

iv. Пропозиція вважається дійсною та юридично обов'язковою, 

якщо вона подана Користувачем Мережі та відповідає всім 

положенням цієї статті.            

v. Для участі Користувачів Мережі в аукціоні обов'язковим є 

розміщення обсягу пропозиції у першому та попередньому 

раунді торгів. 

vi. Через Додаток RBP, Оператори ГТС повинні 

забезпечити Користувачів Мережі можливістю введення 

початкових ставок щодо будь-яких великих цінових 

кроків.              

vii. Після завершення відповідного раунду торгів не 

приймаються внесення змін, відкликання чи зміни дійсних 

пропозицій, оскільки дійсні пропозиції з цього моменту 

вважаються безповоротними. Додаток RBP, як закрита 

система, гарантує Операторам ГТС і Користувачам Мережі 

виключення можливості внесення будь-яких змін. Всі дійсні 

пропозиції вважаються обов'язковими пропозиціями 

Користувача Мережі про бронювання Потужності щодо 

об’єму потужності відносно оголошеної ціни. 

viii. Обсяг пропозицій у будь-якому раунді торгів відносно 

кожного Користувача Мережі повинен бути рівним або 

меншим обсягу потужності, запропонованому на 

конкретному аукціоні. Обсяг пропозиції для кожного 

Користувача Мережі за конкретною ціною повинен 

дорівнювати або бути меншим за Обсяг пропозиції, поданий 

даним Користувачем Мережі в попередньому раунді, за 
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the Bidding Round. 

 

 

 

 

x. A large price step and a small price step shall be defined per 

entry/exit point and per capacity product and published in advance 

of the relevant auction. The small price step shall be set such that 

an increase by an integer number of small price steps is equal to 

an increase by a large price step. 

 

 

xi. The determination of the large price step shall seek to minimise, 

as far as reasonably possible, the length of the auction process. 

The determination of the small price step shall seek to minimise, 

as far as reasonably possible, the level of unsold capacity where 

the auction closes at a price higher than the reserve price. 

xii. If the aggregate demand across all Network User Members is less 

than or equal to the capacity offered at the end of the first bidding 

round, the auction shall close. 

xiii. If the aggregate demand across all Network User Members is 

greater than the capacity offered at the end of the first bidding 

round or a subsequent bidding round, a further bidding round shall 

be opened with a price equal to the price in the previous bidding 

round, plus the large price step. 

xiv. If the aggregate demand across all Network User Members is 

equal to the capacity offered at the end of the second bidding 

round or a subsequent bidding round, the auction shall close. 

Operational Rules of the RBP 

 

xv. If a first time undersell occurs, a price reduction shall take place 

and a further bidding round shall be opened. The further bidding 

round will have a price equal to the price applicable in the bidding 

round preceding the first time undersell, plus the small price step. 

винятком випадків, коли застосовується пункт xvi. 

ix. Пропозиції можуть бути вільно введені, змінені та відкликані 

під час раунду торгів, за умови, що всі пропозиції 

відповідають пункту viii. Дійсні пропозиції залишаються 

дійсними до тих пір, поки не будуть змінені або відкликанні в 

межах Раунду торгів. 

x. Великий ціновий крок та малий ціновий крок визначаються 

на кожну точку входу / виходу та продукт потужності та 

публікуються до початку відповідного аукціону. Малий 

ціновий крок  встановлюється таким чином, що збільшення 

на ціле число малих цінових кроків дорівнює відповідному 

збільшенню великого цінового кроку. 

 

xi. Визначення великого цінового кроку має зводитися до 

мінімізації, наскільки це можливо, тривалості аукціонного 

процесу. Визначення малого цінового кроку повинно бути 

направлено на мінімізацію, наскільки це можливо, рівня 

непроданої потужності, коли аукціон закривається на рівні 

ціни, що перевищує резервну ціну. 

xii. Якщо сукупний попит всіх Користувачів Мережі менше або 

дорівнює Потужності, запропонованій в кінці першого 

раунду торгів, аукціон завершується. 

xiii. Якщо сукупний попит всіх Користувачів Мережі більший, 

ніж запропонована потужность наприкінці першого раунду 

торгів або наступного раунду торгів, наступний раунд торгів 

відкриється ціною, рівною ціні в попередньому раунді торгів, 

плюс великий ціновий крок. 

xiv. Якщо сукупний попит всіх Користувачів Мережі дорівнює 

потужності, запропонованій наприкінці другого раунду торгів 

або наступного раунду торгів, аукціон завершується.  

 

xv. Якщо вперше не відбувається продаж потужності 

(недопродаж), відбувається зниження ціни і відкривається 

новий раунд торгів. Подальший раунд торгів матиме ціну, 
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Further bidding rounds with increments of the small price step 

shall then be opened until the aggregate demand across all 

Network User Members is less than or equal to the capacity 

offered, at which point the auction shall close. 

xvi. The volume bid per Network User Member in the first bidding 

round where small price steps are applied shall be equal to or less 

than the volume bid placed by this Network User Member in the 

bidding round which preceded the first-time undersell. The 

volume bid per Network User Member in all bidding rounds 

where small price steps are applied shall be equal to or greater 

than the volume bid placed by this Network User Member during 

the bidding round in which the first-time undersell occurred. 

 

 

 

 

xvii. If the aggregate demand across all Network User Members is 

greater than the capacity offered in the bidding round with a price 

equal to that which led to the first time undersell, minus one small 

price step, the auction shall close. The clearing price shall be the 

price that led to the first time undersell and the successful bids 

shall be those submitted during the original bidding round in 

which the first time undersell occurred. 

xviii. After each bidding round, the demand of all Network User 

Members in a specific auction shall be published as soon as 

reasonably possible in an aggregated form. 

 

 

xix. The price announced for the last bidding round in which the 

auction closes shall be considered as the clearing price of the 

specific auction, except cases where paragraph xvii applies. 

 

xx. All Network User Members who have placed valid volume bids at 

the clearing price are allocated the capacity according to their 

рівну ціні раунда торгів, що передував першому 

недопродажу, з додаванням малого цінового кроку. Подальші 

раунди торгів із збільшенням малого цінового кроку повинні 

бути відкриті, до моменту поки сукупний попит всіх 

Користувач Мережі не буде меншим або рівним 

пропонованій потужності, після чого аукціон завершується. 

 xvi. Обсяг пропозиції для кожного Користувача Мережі в 

першому раунді торгів, де застосовуються малі цінові кроки, 

повинен дорівнювати або бути меншим, за Обсяг пропозиції, 

поданий цим Користувачем Мережі в раунді торгів, який 

передував першому недопродажу. Обсяг пропозиції на 

кожного Користувача Мережі у всіх раундах торгів, де 

застосовуються малі цінові кроки, повинен дорівнювати або 

перевищувати Обсяг пропозиції, поданий цим Користувачем 

Мережі під час раунду торгів, в якому вперше відбувся 

недопродаж. 

xvii. Якщо сукупний попит всіх Користувачів Мережі 

перевищує потужність, запропоновану в раунді торгів, з 

ціною, рівною тій, яка призвела до першого недопродажу, за 

вирахуванням одного малого кроку ціни, аукціон 

завершується. Клірингова ціна буде тією ціною, яка призвела 

до першого недопродажу, і успішними пропозиціями будуть 

ті, які були подані під час первинного раунду торгів, в якому 

відбувся перший недопродаж.  

xviii. Після кожного раунду торгів, попит усіх Користувачів 

Мережі на конкретному аукціоні публікується якнайшвидше, 

в узагальнюючій формі. 

xix. Ціна, оголошена для останнього раунду торгів, в якому 

завершується аукціон, вважається клірингової ціною 

конкретного аукціону, за винятком випадків, коли 

застосовується пункт xvii. 

xx. Потужності розподіляються між Усіма Користувачами 

Мережі, які розмістили дійсні пропозиції за клірингової 

ціною, відповідно до їх Обсягу пропозицій за кліринговою 
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volume bids at the clearing price. Successful Network User 

Members shall pay the clearing price of the specific auction, and 

any other possible charges applicable at the time when the 

capacity allocated to them can be used. 

xxi. Following every closed auction, the final auction result 

including the aggregation of allocated capacities and the clearing 

price shall be published. Successful Network User Members shall 

be confirmed about the amount of capacities they are allocated via 

automatic system message. Individual information shall be 

communicated only to concerned parties. 

xxii. If an ascending clock auction has not ended by the scheduled 

publication deadline (according to the auction calendar) of the 

next auction for capacity covering the same period, the first 

auction shall close and no capacity shall be allocated. The 

capacity shall be offered in the next relevant auction. 

 

xxiii. Bids placed on an auction, which was closed out of any 

above reason of failure do not has any legally binding effect on 

the Parties after closure of the auction, and nor it concludes any 

network usage contracts. 

xxiv. Automatic checks ensure that Network Users cannot place 

invalid bids in any ascending clock auction taking place in the 

Regional Booking Platform. 

xxv. Bids uploaded to the RBP Application but not saved do 

not have legally binding effect and do not participate in the 

relevant capacity auction. Bids uploaded via excel file or server-

server connection are legally binding and are to be considered 

saved if these successfully pass the relevant automatic checks. 

xxvi. In case of yearly ascending clock auctions, the TSO 

Members have the possibility to upload the yearly unbundled 

capacity limits according to CAM NC Article 19(5). 

 

 

 

ціною.  Користувачі Мережі, які перемогли сплачують 

клірингову ціну конкретного аукціону та будь-які інші 

можливі збори, що встановлені на момент момент, коли 

розподілена потужність може використовуватись. 

xxi. Після закриття кожного аукціону публікується 

остаточний результат аукціону, включаючи сукупний обсяг 

розподілених потужностей та клірингову ціну. Користувачам 

Мережі, які є переможцями надсилання автоматичне 

системного повідомлення з підтвердженням обсягу 

розподілених потужностей. Індивідуальну інформацію 

повідомляють тільки відповідним сторонам. 

xxii. Якщо аукціон з покроковим підвищенням ціни не 

закінчився до встановленого терміну публікації (згідно з 

календарем аукціону) наступного аукціону на потужність, що 

охоплює той самий період, перший аукціон закривається, і 

потужність не розподіляється. Потужність повинна бути 

запропонована на наступному відповідному аукціоні. 

xxiii. Пропозиції, розміщені на аукціоні, який був закритий 

з будь-якої з вищевказаних причин відхилення, не мають 

юридично зобов'язуючого дії для Сторін після закриття 

аукціону, а також не вудуть до укладання будь-яких 

договорів про користання мережею. 

xxiv. Автоматичні перевірки гарантують, що користувачі 

мережі не зможуть розміщувати недійсні ставки на будь-

якому аукціоні з покроковим підвищенням ціни, що 

проводиться на регіональній платформі бронювання. 

xxv. Пропозиції, завантажені в Додаток RBP, але не 

збережені, не мають юридично зобов'язуючої дії і не беруть 

участі у відповідному аукціоні потужності. Пропозиції, 

завантажені через файл Excel або з'єднання з сервером, мають 

юридичну силу і повинні розглядатися як збережені, якщо 

вони успішно проходять відповідні автоматичні перевірки. 

xxvi. У разі річних аукціонів з покроковим підвищенням 

ціни, Оператори ГТС мають можливість завантажувати річні 
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14. Uniform Price Auction Algorithm 

 

i. In a uniform price auction, there is a single bidding round in 

which the Network User Member bids price as well as quantity. 

ii. During the bidding round of a given auction, Network User 

Members may submit up to 10 bids, each with a different price. 

Each bid shall be treated independently from other bids. After the 

closure of the bidding round, remaining bids may not be amended 

or withdrawn. Bids may be submitted in Excel file, comfort 

bidding or via server-server connection. 

iii. A bid shall specify: 

a. the identity of the Network User Member applying; 

b. the concerned entry/exit point and direction of the flow; 

c. the capacity product for which the capacity is applied for; 

d. the amount of capacity for the respective capacity product applied 

for; 

e. the minimum amount of capacity for the respective standard 

capacity product which the Network User Member is willing to be 

allocated according to the relevant algorithm in case the Network 

User Member is not allocated the amount requested in accordance 

with point (d). If the Network User does not set a minimum 

amount of capacity, it is interpreted by the system as the Network 

User accepts any amount of capacity. 

f. the bid prices which shall mean the reserve price expressed in 

percentage or in absolute terms, shall not be less than the reserve 

price applicable for the relevant capacity product and which the 

Network User Member is willing to pay in respect of the capacity 

applied for; 

g. the data concerning the balancing group, in case the TSO Member 

applies balancing groups. 

 

iv. The RBP Application shall rank all bids relating to a given 

ліміти необ'єднаної потужності відповідно до статті 19 (5) 

CAM NC. 

 

 

14. Алгоритм Аукціонів з єдиною ціною 

 

i. На Аукціонах з єдиною ціною, є один раунд торгів, в якому 

Користувач Мережі подає пропозицію щодо ціни та обсягу. 

ii. В ході раунду торгів даного 

аукціону, Користувачі Мережі можуть подати до 10 заявок, 

кожен з різною ціною. Кожна 

пропозиція розглядається незалежно від інших 

пропозицій. Після завершення раунду торгів, інші пропозиції 

не можуть бути змінені або відкликані. Пропозиції можуть 

подаватися у файлі Excel, через функцію Зручних торгів або 

через з'єднання сервер-сервер. 

iii. У пропозиції повинно бути зазначено: 

a. особу заявника Користувача Мережі ; 

b. відповідну точку входу / виходу та напрямок потоку; 

c. продукт потужності, на який подається пропозиція; 

d. обсяг потужності для відповідного продукту потужності, на 

який робиться замовлення; 

e. мінімальний обсяг потужності для відповідного стандартного 

продукту потужністю, який Користувач Мережі готовий 

отримати в результаті розподілу згідно з відповідним 

алгоритмом, якщо Користувачу Мережі не розподіляється 

необхідний замовлений ним обсяг відповідно до пункту 

(d). Якщо Користувач мережі не встановлює мінімальний 

об'єм, це інтерпретується системою, як  приймання 

Користувачем мережі  будь-якого обсягу потужності.              

f. цінових пропозицій, що означають резервну ціну, виражену у 

відсотках або в абсолютних величинах, які  не повинні бути 

меншими за резервну ціну, що застосовується для 

відповідного продукту потужності, і 
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capacity product according to their bid price, the highest price 

ranking first. 

v. All remaining bids at bidding round closing time shall be 

considered as binding on those Network User Members that are 

allocated at least the minimum amount of capacity requested in 

accordance with point (e) of paragraph iii. 

vi. Following the ranking of the bids in accordance with paragraph 

iv, and subject to paragraphs vii to x, capacity shall be allocated to 

the bids in function of their price ranking. All bids for which 

capacity is allocated shall be considered as successful. After the 

allocation of capacity, the remaining unallocated capacity shall be 

reduced by such quantity. 

vii. Following the application of paragraph vi and subject to 

paragraph ix, where the amount of capacity bid for by a Network 

User Member exceeds the remaining unallocated capacity (after 

capacity has been allocated to network users placing higher bids), 

this Network User Member shall be allocated capacity equal to 

the remaining unallocated capacity. 

viii. Following the application of paragraph vii and subject to 

paragraph ix, where each of two or more bids specifies the same 

bid price, and the amount of relevant capacity remaining applied 

for in aggregate under such bids exceeds the remaining 

unallocated amount, the remaining unallocated amount shall be 

allocated pro rata to the amounts applied for in each such bid. 

ix. Where the amount to be allocated in respect of a bid pursuant to 

paragraph vi, vii or viii is less than the minimum amount of 

capacity according to paragraph iii(e), the bid shall be disregarded 

and become null and void, and a revised allocation shall be made 

between remaining equal price bid(s) under paragraph viii, or (as 

the case may be) an allocation shall made in respect of the next 

priced bid, pursuant to paragraph vi. 

x. Where the remaining amount to be allocated in respect of any bid 

pursuant to paragraphs 

vi, vii, viii or ix is equal to zero no further capacity shall 

яку Користувач Мережі готовий платити за потужність, на 

яку подано пропозицію; 

g. дані, що стосуються балансуючої групи, 

якщо Оператор ГТС застосовує балансуючі групи.             . 

iv. Додаток RBP класифікує всі пропозиції, стосовно 

відповідного продукту потужності згідно з ціною пропозиції, 

найвища ціна у рейтингу- перша. 

v. Усі пропозиції, що залишилися дійсними під час торгів на 

момент закриття торгів, вважаються обов'язковими для тих 

Користувачів Мережі, яким розподілено щонайменше 

мінімальний обсяг необхідної потужності відповідно до 

підпункту "е" пункту iii.              

vi. Після ранжування пропозицій відповідно до пункту iv та з 

урахуванням пунктів від vii до x, потужність повинна бути 

розподілена відповідно до пропозицій, згідно з ціновим 

ранжуванням. Усі торги, на яких розподілена потужність, 

вважаються успішними. Після розподілу потужності залишок 

нерозподіленої потужності зменшується на такий 

обсяг.              

vii. Відповідно із застосуванням пункту vi та з урахуванням 

пункту ix, коли обсяг пропозиції потужністі Користувача 

Мережі перевищує залишкову нерозподілену потужність 

(після того, як потужність була розподіленя користувачам 

мережі, які розмістили більш високі ставки), 

цьому Користувачу Мережі розподіляється потужність, рівна 

наявному залишку нерозподіленої потужності.              

viii. Після застосування пункту vii та з урахуванням пункту ix, 

за наявності  двох або більше пропозицій з однаковою ціною 

пропозиції, якщо сукупний обсяг потужності на який було 

подато вищевказані пропозиції, перевищує сукупний залишок 

нерозподіленої потужністі, то такий нерозподілений обсяг 

потужності  повинен розподілятися пропорційно заявленим 

пропозиціям.  

ix. Якщо обсяг, що повинний бути розподілений згідно з 
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be allocated to the remaining bids. Those bids shall be considered 

unsuccessful. 

xi. The clearing price shall be defined as the price of the lowest 

successful bid, if the demand exceeds the offer at the reserve 

price. In all other cases, the clearing price shall be equal to the 

reserve price. Successful Network User Members shall pay the 

clearing price of the specific auction, and any other possible 

charges applicable at the time when the capacity allocated to them 

can be used. 

xii. Automatic checks ensure that Network Users cannot place invalid 

bids in any uniform price auction taking place in the Regional 

Booking Platform. 

xiii. Bids uploaded to the RBP Application but not saved do 

not have legally binding effect and do not participate in the 

relevant capacity auction. Bids uploaded via excel file or server-

server connection are legally binding and are to be considered 

saved if these successfully pass the relevant automatic checks. 

xiv. On request of Network User Members the RBP Operator 

shall automatically roll over their unsuccessful bids submitted 

during a daily auction to the first within-day auction. 

 

пропозиціяти, відповідно до пункту vi, vii або viii, менший, 

ніж мінімальний обсяг потужності відповідно до пункту iii 

(e), пропозиція не враховується і стає недійсною, та повинен 

бути зроблений перегляд розподілу між пропозиціями з 

рівними цінами, згідно з пунктом viii, або (залежно від 

обставин) здійснюється розподіл стосовно наступної цінової 

пропозиції відповідно до пункту vi.              

x. Якщо  обсяг, що залишився, який повиннен бути 

розподілений відповідно до будь-якої пропозиції згідно з 

пунктами  vi , vii, viii або ix дорівнює нулю, подальший 

розподіл потужності не проводиться. Ці торги вважатимуться 

невдалими.              

xi.  Клірингова ціна визначається як ціна найнижчої вдалої 

пропозиції, якщо попит перевищує пропозицію за резервною 

ціною. У всіх інших випадках клірингова ціна повинна 

дорівнювати резервній ціні. Переможці-Користувачі Мережі 

сплачують клірингову ціну конкретного аукціону, а також 

будь-які інші можливі збори, що застосовуються в той час, 

коли потужність, розподілена на них може бути використана.              

xii. Автоматичні перевірки гарантують, що користувачі мережі 

не можуть розміщувати недійсні ставки в жодному Аукціоні з 

єдиною ціною, що відбувається на Регіональній платформі 

бронювання. 

xiii. Пропозиції, завантажені в Додаток RBP, але не 

збережені, не мають юридично зобов'язуючого дії і не беруть 

участь у відповідному аукціоні потужності. Пропозиції, 

завантажені через файл excel або сервер-сервер, є юридично 

обов'язковими і повинні вважатися збереженими, якщо вони 

успішно пройдуть відповідні автоматичні перевірки. 

xiv. За запитом Користувачів мережі Оператор RBP 

автоматично переносить свої невдалі пропозиції, подані під час 

добового аукціону, на перший аукціон протягом доби. 

15. Bilateral Capacity Trade 
i. Network User Members have the right to conclude bilateral 

15. Двостороння торгівля потужностями                            
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capacity transactions on RBP. 

 

 

ii. In case of bilateral capacity transaction, the usage rights of the 

concerned capacity are transferred between the Network User 

Members, or the capacity contract is transferred (assignment) or 

the capacity sublet is registered between the Network User 

Members, as permitted by the relevant TSO Member(s). 

 

iii. Only the disposing Network User Member may initiate the 

bilateral capacity transaction. 

 

iv. Uploaded bilateral capacity offers may be withdrawn by the 

disposing Network User Member until the acceptance by the 

receiving Network User Member. 

 

v. Automated checks by the TSO Member(s) ensure that the 

disposing Network User Member has the corresponding amount 

of capacity and the receiving Network User Member is entitled to 

receive and use the capacity in the given TSO Member's network. 

 

vi. In case of bilateral capacity transactions of bundled capacities, 

both concerned TSO Members' check and approval is required to 

validate the transaction. 

 

vii. Network User Members may announce bilateral capacity 

transactions manually or via server-server connection. 

viii. Network User Members shall define the following in a 

bilateral capacity transaction: 

a. the name and EIC code of concerned network point, 

b. the flow direction, 

c. parameters of the capacity quality, 

 

d. the receiving Network User Member, 

i . Користувачі Мережі мають право укладати двосторонні угоди 

щодо потужностей на  RBP.              

ii. У разі проведення двосторонній операцій з потужністями, 

право користання відповідними 

потужностями передається між Користувачами Мережі  або 

шляхом  передачі прав на договір  про потужності(переуступка), 

або передачею в  Суборенду, що  реєструється 

між Користувачами Мережі, як це дозволено 

відповідним Оператором(ами) ГТС .              

iii. Тільки  Користувач Мережі, який  розпоряджається 

потужністю, може ініціювати двосторонні операції.              

iv. Завантажені двосторонні пропозиції щодо потужності можуть 

бути зняті розпорядником Користувачем Мережі до моменту 

прийняття  пропозиції 

отримуючим Користувачем Мережі .              

v. Автоматизовані перевірки Оператором ГТС гарантують, 

що Користувач Мережі має у розпорядженні відповідний обсяг 

потужності, а приймаючий Користувач Мережі має право 

отримувати та використовувати потужність у 

мережі Оператора ГТС .              

vi. У разі двосторонніх операцій з потужностями, що входять до 

складу об’єднаних  потужностей, для затвердження транзакції 

необхідні перевірка та схвалення Операторів ГТС.              

vii.  Користувачі Мережі можуть оголосити про двосторонні 

угоди  щодо потужностей вручну або за допомогою підключення 

сервер-сервер.              
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e. the starting gas day and gas hour and ending gas day of the 

bilateral capacity transaction, 

f. the hourly quantity, 

g. the validity period of the offer, 

h. the type of the transfer (transfer of usage rights, assignment, 

sublet 

ix. The secondary capacity market transaction becomes effective if 

the receiving Network User Member confirms the acceptance of 

the offer and the TSO Member(s) check(s) and approves(s) the 

transaction. 

 

viii. Користувачі Мережі визначають наступне в двосторонній 

угоді щодо потужностей:              

a. ім'я та EIC-код відповідної мережі, 

b. напрямок потоку, 

c. параметри якості потужності, 

d. отримуючий Користувач Мережі, 

e. початковий газовий день та газову годину та кінцевий 

газовий день двосторонньої угоди про потужність, 

f. погодинний обсяг, 

g. термін дії пропозиції, 

h. тип передачі (передача прав користування, переуступка, 

субаренда) 

ix. Угода на вторинному ринку потужності набуває чинності, 

якщо отримувач Користувач Мережі підтвердить прийняття 

пропозиції та пройде перевірку Оператора(-ів)  ГТС та 

отримає схвалення такої угоди. 

 

16. Capacity Surrender 
i. Network User Members have the right to surrender their 

contracted capacities and offer them for the TSO Members for 

reallocation on RBP. 

ii. Network User Members cannot surrender daily or shorter duration 

capacity products. 

iii. Network User Members shall define the following in a capacity 

surrender: 

a. the concerned network point, 

b. the concerned transmission system operator (zone), 

c. the type of the capacity product, 

d. the start date (beginning of the chosen gas day) and end date (end 

of the chosen gas day) of the capacity surrender, 

e. the hourly quantity. 

iv. The capacity offered for surrendering by the Network User 

16. Повернення заброньованих потужностей 

i . Користувачі Мережі  мають право повернути свої законтрактні 

потужності та  запропонувати їх Операторам ГТС  для процедури 

перерозподілу на RBP.              

ii. Користувачі  Мережі не можуть повернути добові  або 

більш коротко-тривалі продукти потужності.              

iii.  Користувачі Мережі  повинні вказати наступне для 

повернення потужності:              

а. відповідну точку мережі,              

б. відповідного оператора ГТС (зону),              

c. тип продукту потужності,              
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Member is transmitted to the TSO Member for processing 

purposes during the capacity surrender. 

 

г. дата початку (початок обраного газової доби) та дата 

закінчення (кінець вибраного газової доби) потужності, що 

повертається             

е . погодинну кількість.              

iv. Потужність,яка повертається Користувачем Мережі на час 

процедури розгляду  передається Оператору ГТС . 

 

17. Capacity Buy-back Auction 
i. According to the Article 2.2.2 of Annex No. I of the CMP, 

capacity buy-back shall mean that TSO Members buy back the 

previously offered and sold firm capacities from Network Users 

Members. 

ii. Capacity buy-back takes place on RBP in the form of capacity 

auction, the duration of which can be set up by the relevant TSO 

Member. The auction starts automatically at the time of the 

auction has been created. 

iii. TSO Members shall define the following in a capacity buy-back: 

a. amount and unit of the capacity to be bought back; 

b. network point and flow direction; 

c. type of capacity product; 

d. usage period of the capacity product; 

e. start time and duration of the buy-back auction; 

f. reserve price of the capacity to be bought back; 

g. maximum acceptable buy-back price of the capacity to be bought 

back; 

h. Network User Members participating in the auction. 

iv. Network User Members offer their capacities in one round for the 

TSO Members in the form of bids submitted in a buy-back 

auction. 

v. A Network User Member shall submit maximum one bid in the 

bidding round of a given buy-back auction. After the end of the 

bidding round bids cannot be amended or withdrawn. Bids shall 

17. Аукціон зворотнього викупу потужностей 

i. Відповідно до статті 2.2.2 Додатку № I до CMP, зворотній 

викуп потужностей означає, що Оператор ГТС викупає раніше 

виставлені на торги та продані гарантовані потужності у 

Користувачів Мережі.              

ii. Зворотній викуп потужностей відбувається на RBP у формі 

аукціону потужностей, тривалість якого може бути 

встановлена відповідним Оператором ГТС. Аукціон автоматично 

починається під час створеноння  аукціону. 

iii. Оператори ГТС  повиненні визначити наступне у звороньому 

викупі потужності: 

а. обсяг та одиниці потужності, для зворотнього викупу ;              

b.точку мережі та напрямок потоку;              

c. тип продукту потужності;              

d. термін продукту потужності;              

е. час початку та тривалість аукціону зворотнього 

викупу;              

f. резервну ціну потужності, яку потрібно викупити;              

g. максимально прийнятну ціну потужності в рамках зворотнього 

викупу;              

h.  Користувачів Мережі, які беруть участь в аукціоні.       

iv. Користувачі Мережі пропонують свої потужністі в одному 

раунді для Операторів ГТС у вигляді пропозицій, поданих на 

аукціон з зворотнього викупу. 

v. Користувач Мережі подає максимум одну пропозицію на 
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be uploaded in the RBP Application via graphic user interface or 

via server-server connection. 

vi. In the Network User's bid the following shall be defined: 

a. the concerned entry/exit point and flow direction; 

b. the capacity product for which the capacity is applied for; 

c. the amount of capacity offered to buy-back; 

d. the buy-back price expressed as an absolute value of the reserve 

price (on top of the bid price) that cannot exceed the maximum 

price of the concerned capacity product. Bids with bid prices 

exceeding the maximum price cannot be accepted. 

 

vii. During the bidding round of the buy-back auction, the anonymous 

order book consisting of the Network User Members' submitted 

offers with quantity and price are displayed to all Network User 

Members and TSO Members who are participating in the auction. 

 

viii. The RBP shall rank all bids submitted for the certain capacity 

products according to their bid price, the lowest ranking first. 

 

ix. All remaining bids at bidding round closing time shall be 

considered as binding on those Network Users who submitted 

those bids. 

 

x. Following the ranking of the bids in accordance with paragraph 

viii, and subject to paragraphs xi to xiii, the amount bought back 

shall be determined to the bids in function of their price ranking. 

 

xi. After application of paragraph x, if the amount in the bid of a 

Network User Member exceeds the amount requested by the TSO 

Member (after the capacity allocation of the Network Users 

offering the lowest price), the capacity sold by the Network User 

concerned corresponds with the capacity requested by the TSO 

Member (mandatory partial performance). 

 

один раунд аукціону зворотнього викупу. Після 

закінчення раундів торгів, пропозиції не можуть бути змінені 

або відкликані. Пропозиції  повинні 

завантажуватися в Додаток RBP через графічний інтерфейс 

користувача або через з'єднання сервер-сервер.              

vi. У пропозиції користувача Мережі визначається наступне: 

a. відповідна точка входу / виходу та напрямок потоку;              

b. продукт потужності, на який подається заявка; 

c. обсяг потужності, що пропононується для зворотнього 

викупу 

d. ціна зворотнього викупу, виражена як абсолютна вартість 

резервної ціни (на додаток до ціни пропозиції), яка не може 

перевищувати максимальну ціну відповідного продукту 

потужності.  Пропозиції з цінами пропозицій, що 

перевищують максимальну ціну не приймаються.              

vii. В ході раунду торгів аукціону зворотнього викупу, анонімні 

книги замовлень, що складаються з пропозицій 

користувачів Мережі з зазначенням кількісті та ціни, 

відображаються для всіх Користувачів 

Мережі та Операторів ГТС, які беруть участь в 

аукціоні.              

viii. RBP ранжує всі пропозиції, подані на певні продукти 

потужності, відповідно до їх ціни, починаючи з найнижчої 

оціненої позиції.              

ix. Усі дійсні пропозиції, що були під час закриття торгів, 

вважаються обов'язковими для тих користувачів мережі, які 

подали ці пропозиції. 

x. Після ранжування пропозицій відповідно до пункту viii та з 

урахуванням пунктів xi та xiii викуплений обсяг визначається 

відповідно до пропозіцій в залежності від їх цінового 

ранжування. 

xi. Після застосування пункту x, якщо обсяг в пропозиції 

Користувача Мережі перевищує обсяг, на який подана 

пропозиція Оператором ГТС (після розподілу потужностей 
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xii. If the same bid price has been defined in two or more bids, 

and in these bids the total amount of the capacity offered exceeds the 

amount requested by the TSO Member, the  amount bought back shall 

be defined according to the timestamp of the bid, i.e. earlier submitted 

bids shall be ranked higher in order to increase price competition. 

 

xiii. Where the amount to be bought back and to be allocated 

in respect of a bid pursuant to paragraphs x., xi., xii., is equal to 

zero, no further capacity shall be allocated to the remaining bids. 

Those bids shall be considered unsuccessful. 

 

xiv. Network User Members are requested to pay the fee 

increased by an amount expressed as a percentage of the reserve 

price as indicated in their bid besides the reserve price belonging 

to the auction concerned. 

 

xv. Automated checks ensure that Network User Members do not 

submit invalid bids during buy-back auctions on RBP after the 

auction starts. 

xvi. Bids uploaded manually on the bidding interface of the 

RBP Application but not saved are not considered as binding and 

as such, do not create capacity buy-back obligation for the TSO 

Member. Bids submitted via server-server connection are 

considered binding and saved bids, if they have passed all the 

relevant checks. 

 

 

користувачів мережі пропонуючих найнижчі ціни), потужність, 

продана відповідним користувачем мережі, відповідає 

потужністі, на яку була подана пропозиція Оператором ГТС 

(обов'язкове часткове виконання). 

xii. Якщо однакова ціна пропозиції була визначена в двох або 

більше пропозиціях, і в цих пропозиціях загальний  обсяг 

запропонованої потужності перевищує обсяг,на який була подана 

пропозиція Оператором  ГТС, зворотньо-викуплений 

обсяг визначається відповідно до часової позначки торгів, тобто 

подані раніше пропозиції повинні бути ранжировані вище для 

підвищення цінової конкуренції.              

xiii. Якщо обсяг пропозиції, який повинен бути 

зворотньо-викуплений і розподілений відповідно до пунктів 

x., xi., xii., дорівнює нулю, то не відбувається подальшого 

розпозілу потужності. Ці пропозиції вважатися невдалими. 

xiv. Користувачам Мережі пропонується сплатити збір, 

збільшений на суму, виражену у відсотках від резервної ціни, 

як зазначено в їх заявках, на додаток до резервної ціни, що 

відноситься до відповідного аукціону.     

xv. Автоматизовані перевірки гарантують, що Користувачі 

Мережі не подають недійсні пропозиції під час аукціонів 

зворотного викупу на RBP після початку аукціону. 

xvi. Пропозиції, завантажені вручну в інтерфейс 

торгів Додатоку RBP, але не збережені, не 

вважаються обов'язковими, і не створюють зобов'язаннь 

щодо зворотнього викупу потужності для Оператора ГТС. 

Пропозиції, подані через з'єднання сервер-сервер, вважаються 

обов'язковими та збереженими, якщо вони пройшли всі 

відповідні перевірки.              

     

18. Competing Capacity Auctions 
i. At the request of the TSO Member, the RBP Operator shall match 

network points regarding the competing capacity products. 

ii. TSO Members have the opportunity to participate in the setup of 

18. Аукціон конкуруючих продуктів потужності              
i. За запитом Оператора ГТС, Оператор RBP повинен  

здійснити зіставляння точок мережі стосовно конкуруючих 

продуктів потужності 
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competing capacity auctions in 1:n configuration. Against the 

TSO on side 1, n numbers of TSO Members or network points 

may participate in the setup of the capacity product on the other 

side. 

iii. After the setup of the capacity product on side 1 and side n, at the 

first editing (publishing) deadline the RBP Application 

automatically matches the capacity products on side 1 and side n 

in case of bundled capacity products, for which competing 

capacity products had been created. 

iv. Competing capacity products shall be allocated via ascending 

clock auctions in case of yearly, quarterly, monthly capacity 

products and via uniform price auctions in case of daily and 

within-day capacity products. 

v. In order to perform competing capacity auctions: 

a. during the evaluation of ascending clock competing auctions, 

internal restrictions are imposed on capacities to be allocated in 

the given auction round. 

b. during the evaluation of uniform price competing auctions, 

competition constraint is set regarding the capacities to be 

allocated. 

 

ii. Оператор ГТС мають можливість брати участь у 

налаштуваннях аукціонів конкуруючих потужностей в 

конфігурації 1: n. Проти Оператора ГТС на стороні 1, n 

кількість(учасників) Оператора ГТС або мережевих точок 

можуть брати участь у налаштуванні продукту потужності з 

іншого боку. 

iii.      Після установки\налаштуванні продукту потужності на 

стороні 1 та на стороні n, станом на перший термін 

редагування (публікації) додаток RBP автоматично зіставляє 

продукти потужності на стороні 1 і стороні  n у разі 

придбання об’єднаних продуктів потужності, для яких 

конкуруючі продукти потужності  були створені.    

iv. Конкуруючі продукти потужності розподіляються через 

аукціони з покроковим підвищенням ціни в разі річних, 

квартальних, місячних продуктів, а також через аукціони з 

єдиною ціною в разі з добових продуктів та продуктів 

потужності протягом доби. 

v.Для проведення Аукціонів конкуруючих продуктів потужності: 

a. під час оцінки конкуруючих аукціонів з покроковим 

підвищенням ціни, встановлюються внутрішні обмеження 

щодо потужностей, які мають бути розподілені у 

відповідному раунді аукціону.  

b. під час оцінки конкуруючих аукціонів з єдиною ціною 

встановлюється обмеження конкуренції щодо потужностей, 

що підлягають розподілу.      

 

19. Comfort Bidding 
i. The comfort bidding function is provided to the Network User 

Members as convenience service only and it does not replace the 

regular bidding function of RBP. It is the Network User Members' 

sole duty and responsibility to assess the risks and to bear all 

consequences without limitation related to the usage of Comfort 

Bidding function. 

ii. Comfort bidding shall enable Network User Members to submit 

19. Зручні торги              
i. Функція зручних торгів надається Користувачам мережі 

тільки в якості додаткової послуги і не замінює звичайну 

функцію проведення торгів на RBP. Окремий обов'язок та 

виключна відповідальність Користувачів Мережі є оцінювати 

ризики та нести всі наслідки без обмежень, пов’язані із 

використанням функції зручних торгів.  

ii. Зручні торги повинні давати можливість Користувачам 
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bids to an ascending clock auction, uniform price auction or pro 

rata allocation before it is in the 'Active' status. 

iii. As a first step, Network User Members shall define the comfort 

product by giving the following parameters: 

a. Network point 

b. Direction 

c. Capacity type 

d. Zone(s) 

e. Auction Algorithm 

f. Product type 

g. Product interval 

h. Capacity quality 

i. Gas flow 

j. Measure Unit 

k. Comfort bid set validity (from-to) 

l. The capacity demand for each large price step bidding round in case 

of an ascending clock auction, or the capacity demand up to 10 

independent bids with different prices in case of a uniform price 

auction. 

iv. Comfort products may be defined maximum one year before the 

relevant capacity allocation procedure takes place. 

v. Automated checks ensure that comfort products cannot be 

submitted with the exact same comfort product parameters and 

entire or partial validity period. 

vi. After creating the required comfort product, Network User 

Members may choose from the following activities: 

a. Submit Comfort Bid: Network User Members may create a 

bid set for comfort product by giving capacity and tariff data based on 

the requirements of the auction algorithm. The RBP Application runs 

formal validations preventing formally invalid bids according to the 

relevant auction algorithm. Further validations (e.g. whether the 

Network User Member is entitled to participate in the relevant 

capacity allocation procedure or whether the financial limit is 

sufficient) take place at the beginning of the relevant capacity 

мережі подавати пропозиції на аукціони з покроковим 

підвищення ціни, аукціони з єдиною ціною або з 

пропорційним розподілом, перш ніж вони перейдуть в статус 

"Активних". 

iii.   В якості першого кроку учасники мережі повинні визначити  

зручний продукт, задавши наступні параметри:        

a. Точка мережі              

b. Напрямок  

c. Тип потужності              

d. Зона (и)              

e. Алгоритм аукціону              

f. Тип продукту              

g. Часовий інтервам продукту  

h. Якість потужності              

i. Потік газу              

j. Одиниця виміру 

k. Термін дії зручної ставки (від-до) 

l. Попит на потужность для кожного раунду торгів з великим 

ціновим кроком в разі аукціону з покроковим підвищенням 

ціни або попит на  потужності у незалежних пропозиціях з 

загальною кількістю до 10 з різними цінами, в разі 

проведення Аукціону з єдиною ціною . 

 

iv. Зручні продукти Продукти можуть бути визначені максимум 

за рік до проведення відповідної процедури розподілу 

потужностей. 

v. Автоматизовані перевірки гарантують, що зручні продукти не 

зможуть бути подані з точно такими ж параметрами зручного 

продукту, а також з повним або частковим терміном дії. 

vi. Створивши відповідний зручний 

продукт, Користувачі Мережі  можуть обрати одну з наступних 

дій:  

a. Подати Зручну пропозицію: Користувачі мережі можуть 

створити набір пропозицій для зручного продукту, надавши дані 
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allocation procedure. 

b. Copy: Network User Members may create comfort products faster 

and easier, by copying pre-filled parameter sets of the selected 

comfort product. By making a change (e.g. setting a different 

Network Point), the new set can be saved to create a new comfort 

product. 

c. Delete: Network User Members may delete comfort products. 

d. Activate/Passivate: Network User Members may activate or 

passivate their Comfort Bid within the Comfort Bid's validity 

period. 

vii. As soon as the relevant auction becomes 'Active,' the RBP 

Application automatically places the comfort bid, if there is a 

running capacity allocation procedure matching the comfort bid's 

parameters as defined by the Network User Member. The RBP 

Application runs a business validation for each comfort bid, and 

Network User Members are receiving feedback about the 

acceptance or rejection of their comfort bids via e-mail. Comfort 

bids uploaded to the RBP Application but not saved, passivated, 

improperly set up or having expired validity do not participate in 

the relevant capacity allocation procedure. 

viii. After the start of the relevant capacity ascending clock 

auction, uniform price auction or pro rata allocation procedure, 

Network User Members may participate in the said capacity 

allocation procedures and submit, modify or withdraw bids 

through the existing bidding procedures (graphic user interface, 

excel upload, server-server connection). 

 

 

про потужності і тарифи відповідно до вимог алгоритму 

аукціону. Додаток RBP проводить формальні перевірки, які 

запобігають поданню недійсних ставок згідно з відповідним 

алгоритмом аукціону Подальші перевірки (наприклад, чи має 

право користувач мережі брати участь у відповідній процедурі 

розподілу потужностей  або чи є достатній фінансовий ліміт) 

проводяться на початку відповідної процедури розподілу 

потужностей. 

b. Копіювати: Користувачі Мережі можуть створювати зручні 

продукти швидше і простіше, шляхом копіювання 

попередньо заповнених наборів параметрів обраного 

зручного продукту. Вносячи зміни (наприклад, встановивши 

іншу точку мережі), новий набір параметрів також можна 

зберегти для створення нового зручного продукт.     

c. Видалити: Користувачі Мережі можуть видаляти зручні 

продукти.              

d. Активувати /  переводити в пасивний стан: Користувачі 

мережі можуть активувати або  переводити в пасивний стан 

свою  зручну пророзицію  протягом терміну дії "Зручної  

пропозиції". 

vii. Як тільки відповідний аукціон стає "Активним", додаток RBP 

автоматично виставляє зручну пропозицію, якщо існує 

процедура розподілу потужності, що відповідає параметрам 

зручної  пропозиції, визначеним користувачем мережі. 

Додаток RBP проводить бізнес-валідацію щодо  кожної 

зручноїпропозиції, і користувачі мережі отримують відповідь 

про прийняття або відхилення власних зручних пропозицій 

по електронній пошті.     

 Зручні  пропозиції, завантажені в Додаток RBP, але не 

збережені, переведені в пасивний стан, неправильно 

налаштовані або з вичерпаним терміном дії, не беруть участі 

у відповідній процедурі розподілу потужностей. 

viii. Після початку проведення відповідного аукціону 

потужності з покроковим підвищенням 
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ціни, аукціону з єдиною ціною або процедури пропорційного 

розподілу, Користувачі Мережі  можуть брати участь в 

зазначених процедурах розподілу потужності та подавати, 

змінювати або відкликати заявки через існуючі процедури 

торгів (графічний інтерфейс користувача, завантаження в 

Excel, з'єднання сервер-сервер).  

 

20. Pro Rata Capacity Allocation 
i. Only unbundled capacity may be offered via the pro rata 

allocation algorithm. 

ii. In the pro rata capacity allocation, there is a single bidding round 

in which the Network User Member bids only one bid for the 

quantity. 

iii. The clearing price shall be always equal to the reserve price. 

iv. After the closure of the bidding round, the bid may not be 

amended or withdrawn. Bids may be submitted in excel file or via 

server-server connection as well. 

v. A bid shall specify: 

a. the identity of the Network User Member applying; 

b. the concerned entry/exit point and direction of the flow; 

c. the capacity product for which the capacity is applied for; 

d. the amount of capacity for the respective capacity product 

applied for. 

vi. All valid bids at the closure of the bidding round shall be 

considered as binding on those Network User Members to which 

capacity is allocated. 

vii. In case of undersell, Network User Members shall be allocated the 

amount of capacity they bid for. 

viii. In case of oversubscription, the ratio of the capacity 

required by Network User Member and the total capacity required 

by all Network User Members shall be calculated by the RBP 

Application and the offered capacity shall be multiplied by this 

ratio respectively for each Network User Member. The resulting 

ratios may necessitate the rounding of the allocated capacities in 

20. Пропорційний розподіл потужності 

i.  Тільки необ’єднана потужність може бути запропонована за 

допомогою алгоритму пропорційного розподілу. 

ii. У пропорційному розподілі потужності є один раунд торгів, в 

якому Користувач мережі надає лише одну ставку за 

кількість. 

iii.  Клірингова ціна завжди повинна дорівнювати резервній ціні. 

iv. Після завершення раунду торгів пропозиція не може бути 

змінена або відкликана. Заявки можуть бути подані у файлі 

excel або через з'єднання між серверами. 

v. У пропозиції має бути зазначено: 

а. особу Апліканта-учасника мережі; 

b. відповідна точка входу/виходу та напрямок потоку; 

c. продукт потужності, на який подається заявка; 

d. об’єм потужності для відповідного продукту 

потужності, на який було подано заявку. 

vi.  Усі дійсні ставки під час завершення раунду торгів 

вважатимуться обов'язковими для тих учасників мережі, 

яким надається потужність. 

vii.  У разі продажу за нижчою ціною, користувачам мережі 

повинні бути виділені об’єми потужності, на які вони 

подавали пропозиції. 

viii. У разі перевищення ліміту заявок, співвідношення 

потужності, необхідної Користувачу мережі, та загальної 

потужності для всіх Користувачів мережі обчислюється 

додатком RBP, а пропонована потужність помножується на 

це співвідношення відповідно для кожного користувача 
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order not to allocate capacity in excess of the offered capacity. 

The resulting capacity quantity shall be allocated to each Network 

User Member. 

ix. Automatic checks ensure that Network Users cannot place invalid 

bids in a pro rata allocation taking place on the RBP Application. 

x. Bids uploaded to the RBP Application but not saved do not have 

legally binding effect and do not participate in the relevant pro 

rata capacity allocation. Bids uploaded via excel file or server-

server connection are legally binding and are to be considered 

saved if these successfully pass the relevant automatic checks. 

 

мережі. Отримані коефіцієнти можуть потребувати 

округлення розподіленої потужності для того, щоб не 

розподіляти потужність, що перевищує запропоновану. 

Отримана кількість потужності повинна бути розподілена 

кожному учаснику мережі.  

ix.  Автоматичні перевірки гарантують, що користувачі мережі 

не можуть розміщувати недійсні ставки в пропорційному 

розподілі, що проходить в додатку RBP. 

 Заявки, завантажені в додаток RBP, але не збережені, не мають 

обов'язкову юридичну силу та не беруть участі у відповідному 

пропорційному розподілі потужності. Заявки, завантажені через 

файл excel або через з’єднання між серверами, мають обов'язкову 

юридичну силу та вважаються збереженими, якщо вони успішно 

пройдуть відповідні автоматичні перевірки. 

21. Incremental Capacity Auctions 
i. Additionally to Article 13, the following data have to be specified 

by the TSO Members in case of incremental capacity auctions: 

a. The number of offer levels with the respective capacities and 

tariffs, 

b. The number of gas years offered. 

ii. Incremental capacity auctions do not close automatically but enter 

into the 'Approval' status waiting for TSO Members' action. In all 

cases, the involved TSOs have to decide unanimously on the 

outcome of the incremental capacity auctions by performing the 

following actions: 

a. Approve the selected incremental capacity auction. In case of 

unanimous TSO Member approval, the status of the incremental 

capacity auction changes to 'Closed.' 

b. Reject the selected incremental capacity auction. In case of 

unanimous TSO rejection, the status of the incremental capacity 

auction changes to 'Rejected.' 

c. Revoke the approval or rejection of incremental capacity auction 

if the adjacent TSO Member has not yet changed the status of the 

relevant auction. 

21. Аукціони нової (збільшеної) потужності 

i.  Додатково до статті 13, наступні дані повинні бути визначені 

Операторами ГТС у випадку аукціонів нової (збільшеної) 

потужності: 

а. Кількість рівнів пропозиції з відповідними потужностями 

та тарифами, 

б. Кількість запропонованих газових років. 

ii.  Аукціони нової потужності не закриваються автоматично, 

але вводяться у статус «Затверджений», очікуючи дії 

Операторів ГТС. У всіх випадках залучені Оператори ГТС 

повинні одноголосно приймати рішення про результат 

аукціонів збільшеної потужності, виконуючи наступні дії: 

а. Схвалити обраний аукціон нової потужності. У разі 

одноголосного схвалення ОГТС статус аукціону нової 

потужності змінюється на "Завершений".  

b. Відхилити обраний аукціон нової потужності. У разі 

одноголосного відхилення ОГТС статус аукціону нової 

потужності змінюється на "Відхилений". 

c. Відкликати схвалення або відхилення аукціону нової 

потужності, якщо суміжний ОГТС ще не змінив статус 
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d. Once the involved TSO Members performed the relevant action 

unanimously, it is not possible to change the status of the relevant 

incremental capacity auction. 

iii. Additionally to the ordinary auction result confirmations, 

incremental capacity specific information is also contained in the 

auction result confirmations. 

 

відповідного аукціону. 

d. Після того, як залучені ОГТС провели відповідну дію 

одноголосно, неможливо змінити статус відповідного 

аукціону нової потужності. 

 Окрім звичайних підтверджень результатів аукціону, у 

підтвердженнях результатів аукціону також міститься конкретна 

інформація щодо нової потужності. 

22.Anonymous secondary capacity market 
i. Network User Members may conclude Anonymous secondary 

capacity market transactions in the RBP Application. 

ii. In case of an Anonymous secondary capacity market transaction, 

the usage rights of the concerned capacity are transferred between 

the Network User Members, or the capacity contract is transferred 

(assignment) or the capacity sublet is registered between the 

Network User Members, as permitted by the relevant TSO 

Member(s). 

iii. Both the transferring and receiving Network User Member may 

initiate the Anonymous secondary capacity market transaction. 

iv. Uploaded Anonymous secondary capacity offers may be 

withdrawn by the transferring Network User Member until the 

acceptance by the receiving Network User Member. 

v. Automated checks by the TSO Member(s) ensure that the 

disposing Network User Member has the corresponding amount 

of capacity and the receiving Network User Member is entitled to 

receive and use the capacity in the given TSO Member's network. 

vi. In case of Anonymous secondary capacity market transactions of 

bundled capacities, both concerned TSO Members' check and 

approval is required to validate the transaction. 

vii. Network User Members may initiate an Anonymous secondary 

capacity market transaction manually on the graphic user 

interface. 

viii. Network User Members shall define the following in an 

Anonymous secondary capacity transaction: 

a. the name and EIC code of concerned network point, 

22. Анонімний вторинний ринок потужності 

i. Користувачі мережі можуть здійснювати анонімні транзакції 

на вторинному ринку потужності в додатку RBP. 

ii. У разі анонімної транзакції на вторинному ринку 

потужності, права користування відповідною потужністю 

передаються між Користувачами мережі, або передається 

договір на потужність(переуступка), або реєструється 

суборенда потужності між Користувачами мережі, при 

дозволі відповідного(-их) ОГТС. 

iii. Анонімну транзакцію на вторинному ринку потужності може 

ініціювати як Користувач мережі, що передає так і той що 

приймає. 

iv. Завантажені анонімні пропозиції на вторинному ринку 

потужності можуть бути відкликані користувачем мережі, 

що розпоряджається потужністю, до прийняття такої 

потужності приймаючим користувачем мережі. 

v. Автоматизовані перевірки Операторами ГТС гарантують, що 

Користувач мережі, який має в своєму розпорядженні 

потужність, має її відповідний об’єм, а приймаючий 

Користувач мережі має право отримувати та 

використовувати потужність у мережі даного ОГТС. 

vi. У випадку анонімної транзакції на вторинному ринку 

потужності об'єднаної потужності, для підтвердження такої 

транзакції необхідні перевірка та схвалення членів ОГТС. 

vii. Користувачі мережі можуть ініціювати анонімну транзакцію 

на вторинному ринку потужності вручну в графічному 

інтерфейсі користувача. 
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b. the flow direction, 

c. parameters of the capacity quality, 

d. the receiving Network User Member, 

e. the starting gas day and gas hour and ending gas day of the 

Anonymous capacity transaction, 

f. the hourly quantity, 

g. price and currency, 

h. the validity period of the offer, 

i. the type of the transfer (transfer of usage rights, assignment, 

sublet). 

ix. The secondary capacity market transaction becomes effective if 

the Network User Member confirms the acceptance of the offer 

and the TSO Member(s) check(s) and approve(s) the transaction. 

 

viii. В анонімній транзакції на вторинному ринку потужності 

Користувач мережі повинен визначити наступне: 

а. ім'я та EIC-код відповідної точки мережі, 

b. напрямок потоку, 

c. параметри якості потужності, 

d. отримуючого Користувача мережі, 

e. початковий газовий день та газова година та кінцевий 

газовий день анонімної транзакції з потужністю, 

f. погодинна кількість, 

g. ціна та валюта, 

h. термін дії пропозиції, 

i. тип передачі (передача прав користування, переуступка, 

субаренда). 

Транзакція на вторинному ринку потужності вступає в силу, 

якщо користувач мережі підтверджує прийняття пропозиції, а 

ОГТС перевіряє (-ють) і схвалює (-ють) транзакцію. 

23. Route product 
i. In case of route auctions, capacity is offered for more network 

points during an auction. 

ii. During a route auction, the capacity offered for the specific 

network points may be bundled and unbundled. 

iii. All relevant TSOs shall set the parameters for each network point 

of the route. Capacities, price steps and network users are 

matched for the entire route. 

iv. Only TSO Members are entitled to set the parameters of a route 

auction. 

 

Продукт маршруту 

i. У разі проведення аукціонів по маршруту, потужність 

пропонується для більшої кількості точок мережі під час 

аукціону. 

ii. Під час проведення аукціонів по маршруту потужність, 

запропонована для конкретних точок мережі, може бути 

об’єднана та необ’єднана. 

iii. Усі відповідні ОГТС повинні встановлювати параметри для 

кожної точки мережі маршруту. Потужності, цінові кроки та 

користувачі мережі узгоджуються для всього маршруту. 

Лише ОГТС мають право встановлювати параметри аукціону по 

маршруту. 

24. Capacity conversion 
i. Subject to the authorisation of the TSO Member, Network User 

Members have the opportunity to submit yearly, quarterly, 

monthly, daily and within-day capacity conversion requests in the 

RBP Application. 

ii. An ex-ante request can be submitted during the bidding round of 

24. Перетворення потужності 

i. За умови дозволу Оператора ГТС, Користувачі мережі мають 

можливість подавати річні, квартальні, місячні, добових та 

протягом доби запити на перетворення потужності у додатку 

RBP. 

ii. Попередній запит може бути поданим під час раунду торгів 
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the bundled capacity auction. 

iii. An ex-post request can be submitted after the end of the bundled 

capacity by the notification deadline defined by the TSO Member. 

iv. The RBP Application sends an e-mail to the relevant TSO 

Member about the conversion request. 

v. It is TSO Member's responsibility to approve or rejected the 

conversion request. 

vi. The TSO Member can approve or reject the capacity conversion 

request on the graphic user interface or via server-server 

connection. 

vii. The RBP Application informs the Network User Member about 

the result of the TSO Member's action via e-mail. 

viii. The actual conversion of the capacity is done in the 

relevant TSO Member's own TSO platform. 

 

на аукціоні об’єднаної потужності. 

iii. Запит по факту може бути поданим після завершення 

аукціону об’єднаної потужності до граничного строку 

повідомлення, визначеного Оператора ГТС. 

iv.Додаток RBP надсилає електронний лист відповідному 

Оператору ГТС щодо запиту на перетворення. 

v. Затвердження або відхилення запиту на перетворення 

належить до відповідальності Оператора ГТС. 

vi. Оператор ГТС може затвердити або відхилити запит на 

перетворення потужності у графічному інтерфейсі 

користувача або через з'єднання між серверами. 

vii. Додаток RBP повідомляє Користувача мережі про рішення 

Оператора ГТС електронною поштою. 

 Фактичне перетворення потужності проводиться у власній 

платформі Оператора ГТС. 

Clause 

The Hungarian Energy and Public Utility Regulation Authority 

approved the Hungarian version of 

the present Operational Rules with its Resolution No ........../2019 

dated dd mm 2019. 

 

Пункт 

Угорський орган регулювання енергетики та комунальних 

послуг затвердив угорську версію 

діючих Правил експлуатації з Постановою № / 2019 від ___ 2019. 

  

  

 

 

 

 


