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1.
1.1

Основні дані
Користувачі

1.1.1
Список користувачів
Відкрийте головне меню Основні дані/Master data, перегляд користувачів

Welcome page – домашня сторінка
New user – новий користувач
Master data – основні дані
Network user – користувач мережі
Valid from/to –дійсний з/до
User type-тип користувача
Auctions – аукціони
Associated partners- associated partners
Secondary market – вторинний ринок
State – статус
Modify – модифікувати/змінити
Inactive-неактивний
External user- зовнішній користувач

Ви можете побачити список користувачів власної організації.
1.1.2

Введіть нового користувача (у власну організацію)

Відкрийте перегляд користувачів. Натисніть функцію Новий користувач/New user та
натисніть кнопку Зберегти/Save після введення даних.

New user -новий користувач
External user- зовнішній користувач
Notification setting-налаштування сповіщень
Administrator–адміністратор
Bidder-учасник торгів
Bilat deals- двосторонні угоди
Buy-back -зворотний викуп

Якщо внесені коректні дані, користувач мережі буде збережений в вашій огранізації.
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1.1.3

Редагування даних користувачів

Відкрийте список користувачів або таблицю даних користувача, створений раніше.
Натисніть Змінити/Modify. Збережіть таблицю даних після редагування. Усі
користувачі, пов’язані з нашою організацією, будуть доступні для редагування.

User details – дані користуваx
External user- зовнішній користувач
Valid from/to –дійсний з/до
User type-тип користувача
User authorities-повноваження користувача
Attachment- вкладення
Notification setting - налаштування сповіщень

Зміни зберігаються в базі даних, якщо таблиця даних була заповнена правильно. Якщо
значення сертифіката користувача зміниться, система відправляє шаблон- повідомлення
електронною поштою. Ви можете редагувати лише користувачів у власній організації.
1.1.4 Редагування власних налаштувань
Відкрийте список власних повноважень у спадному меню власного користувача.
Натисніть Мої налаштування/My settings та внесіть необхідні зміни в таблицю даних.
Натисніть Зберегти/Save.
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Log in – вхід у систему
Internal user- внутрішній користувач
Valid from/to –дійсний з/до
User type-тип користувача
Notification setting - налаштування сповіщень
Notification type - тип сповіщень
Active-Активний

Якщо дані правильні, зміни будуть збережені в базі даних. Кожен користувач має право
змінювати описові дані, пов'язані з його користувачем, що відрізняється від функції
редагування.
1.1.5 Деактивація користувача
Відкрийте список користувачів або таблицю даних даного користувача. Натисніть
вибраного користувача Активний/Active та виберіть Деактивувати/Deactivate.
Схваліть повідомлення про підтвердження.

Статус користувача змінюється на Не активний/Deactive, і користувач не може увійти
в систему.
1.1.6 Активація користувача
Відкрийте список користувачів або таблицю даних даного користувача. Клацніть на
вибраного користувача Не активний/Deactive та виберіть Активувати/Activate.
Схваліть повідомлення про підтвердження.
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Associated Partners- Асоційовані Партнери

Статус користувача змінюється на Активний/Active, і користувач може входити в
систему.
1.2
Передача даних
Меню Передачі даних/Data transfer включає передачу даних та пов’язані повідомлення.
Запити та відповіді можна завантажити щодо вибраної передачі даних.

Data transfer-Передача даних
Quick filter-Швидкий фільтр
Executor-виконавець
Data transfer errors and messages-Помилки передачі даних та повідомлення
Execution start\end –Початок| закінчення виконання \проведення
Direction - Напрямок

1.3

Управління повідомленнями

Тут реєструються вихідні системні повідомлення, а також тут можна управляти
шаблонами.
При виникненні певних подій (див. Інші глави) система відправляє повідомлення
зареєстрованим користувачам або партнерам електронною поштою або SMS.
Повідомлення-шаблони мають опцію редагування для бажаного налаштування тексту
та вставки динамічних полів (наприклад, ім'я партнера, код аукціону і т. д.) Залежно від
типу транзакції.
Вихідні системні повідомлення зберігаються в центральній таблиці даних Сповіщень/
Notifications, де можна відстежувати їх статус (відправлено, не відправлено), та можна
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переглядати адресат і текстовий вміст. Здійснюючи редагування даних користувача в
разі необхідності, ви можете подати запит на сповіщення.
1.3.1 Список повідомлень
Відкрийте меню Повідомлення/Messages, вікно перегляду історії повідомлень.

Resend -Відправити повторно, повторне відправлення повідомлення
Partner notification- сповіщення партнерів
Sending mode-Режим надсилання
Document attachment-додаток до документа
Subject –тема
Attachment-вкладення
Download-завантажити

Ви можете переглянути список повідомлень на екрані.
1.3.2 Повторне відправлення повідомлення
Позначте
будь-яке
повторно/Resend.

попереднє

повідомлення

та

натисніть

Відправити

Дане повідомлення відправлено повторно.
1.3.3 Завантажити вкладення до повідомлення
Виберіть повідомлення із додатком-вкладенням з поля перегляду. Натисніть на
повідомлення, щоб побачити кнопку Завантажити вкладення/Download attachment.
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Вкладений файл буде збережено.
1.4

Фільтри

Кожне вікно перегляду має відповідні фільтри. Для перегляду фільтрів їх необхідно
активувати на екрані. Якщо фільтри не активовані, натисніть кнопку Показати панель
фільтрів/Show filter bar у верхньому правому куті меню.

Settings-налаштування
Show filter bar-Показати панель фільтру
Clear filters-Очистити фільтри
Save new filters-Зберегти нові фільтри
Load saved filters-Завантажити збережені фільтри

Або ж натисніть стрілку у верхній частині заголовків стовпців і виберіть Показати
панель фільтру/Show filter bar.

Sending mode-Режим надсилання
Show filter bar-Показати панель фільтру
Clear filters-Очистити фільтри
Sort ascending-сортувати за зростанням
Sort descending-сортування за спаданням

Панелі фільтра з’являться у верхній частині заголовків стовпців під назвою, а їх тип
залежить від того, чи містять вони числові значення або текстове заповнення. Для
текстових значень можна вибрати наступні критерії фільтра:
Зміст/Contains - він включає поданий текст, вирази, введені в будь-якому місці.
Починається з/Starts with - набраний текст знаходиться на початку тексту
Закінчується/Ends with - набраний текст знаходиться в кінці тексту
Подібний/Like - зіставлення з шаблоном, пошук полів з заданим шаблоном тексту
Схожий на/Similar to - текст до введених символів
Порожній/Empty - пошук порожніх полів
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Не порожній/Not empty - пошук полів з будь-яким значенням

Для числових значень можнуть бути введені наступні критерії фільтра:
•
Дорівнює/Is equal to - значенням, рівним заданому числу
•
Більше або рівне/Greater than or equal - значення, що дорівнює або перевищує
задане значення
•
Менше або рівне/Less than or equal - значення, яке рівне або менше за задане
значення
Не дорівнює/Is not equal to - значення, не рівне заданому числу
Порожній/Empty - пошук порожніх полів
Не порожні/Not empty - поля з будь-яким значенням, тобто не порожні

При введенні тексту в панель фільтрів, фільтрація запускається автоматично незабаром
після того, як будуть знайдені введені в пошук дані. Коли рядок фільтрується, рядок
заголовка стає червоним і виділяється курсивом. Критерії фільтра в полі можна
видалити, натиснувши “X”. Усі фільтри можна видалити у меню Налаштування/Settings
Очистити фільтри/Clear filters.
1.5

Експорт даних
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У різних меню цієї системи перелічені дані можуть бути експортовані у формат XLSX
(Excel 2007/2010), CSV (розділений комами), XML, HTML, JSON format. Будь ласка,
скористайтеся функцією Налаштування/Settings -> Експорт/Export у верхньому
правому куті.

Settings-налаштування
Hide filter bar- Сховати панель фільтру
Clear filters-Очистити фільтри
Save new filters -Зберегти нові фільтри
Load saved filters-Завантажити збережені фільтри
retry count-кількість спроб(повторити рахунок)

Відображені дані будуть експортовані, що означає, якщо фільтр активний,
відфільтровані дані будуть експортовані. Графічні схеми та таблиці, необхідні для
роботи, легко генеруються.
2.

Управління партнерами

Користувачі мережі/Network Users: партнери RBP зареєстровані для бронювання та
передачі потужностей, укладення відповідних договорів та користування іншими
послугами.
TSO: Оператор газотранспортної системи, зареєстрований на RBP для пропонування
потужностей, укладання відповідних контрактів та користування іншими послугами. З
з метою уникнення двозначностей, FGSZ є одночасно к Оператором RBP, так і TSO.
2.1

Перегляд даних власної організації

Щоб перевірити дані вашої організації, як користувач мережі необхідно Відкрити
Партнерів/Open Partners, вікно перегляду Даних власних партнерів/Own Partner
Data.
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Enabled network user – користувач мережі увімкнений/доступний
Partner address data-Дані адреси партнера
Partner contact data-контактні дані партнера
Enabled roles – включені ролі
Enabled -увімкнена/доступна
Starting credit- стартовий кредит
Locked credit- заблокований кредит
No operation available-Немає доступних операцій

Відображаються дані організації поточного користувача.
3.

Аукціонні групи

Ви можете ідентифікувати аукціони згідно з аукціонними групами, для яких дійсні
точки мережі, конкуруючі групи точок мережі, а також газові періоди або періоди
дійсності. Внаслідок цього одна і та сама аукціонна група може визначати кілька
аукціонів.
Типи аукціонних груп можуть бути:
Звичайна група аукціону/Normal auction group: у цьому випадку точки мережі
можуть бути пов’язані з аукціонною групою.
Конкуруюча група аукціону/Competing auction group: у цьому випадку слід
оголосити аукціонну групу для групи конкурентних точок мережі.
3.1

Перегляд календаря

Відкрийте Календар групи аукціонів/Auction group calendar.
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Welcome page – домашня сторінка
Master data – основні дані
Network user – користувач мережі
Valid from/to –дійсний з/до
Auctions – аукціони
Secondary market – вторинний ринок
Auction group calendar-Календар групи аукціонів
Calendar view-Перегляд календаря
List view-Перегляд списку
Secondary market-Вторинний ринок

З'явиться екран календаря аукціонної групи. Агреговані аукціонної групи будуть
перераховані відповідно до Часу початку/Starting time і Типу продукту/Product type з
розбивкою по днях. Користувач може вибрати зі списку бажані TSO, які аукціони RBP
TSO мають відображатися. Користувачі мережі можуть переглядати всіх кандидатів на
аукціони у списку незалежно від дозволу TSO на участь у даному аукціоні; проте заявки
можуть бути подані лише на аукціони, в яких TSO дозволив користувачеві мережі брати
участь. У налаштуваннях за замовчуванням відображатиметься поточний день
поточного року.
3.2
Перегляд списку аукціонних груп
Відкрийте вікно перегляду Список аукціонних груп/Auction group list. Відкрийте
Перегляд Календаря аукціону/Auction calendar та натисніть Тип продукту/Product
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type.

Welcome page – домашня сторінка
Master data – основні дані
Network user – користувач мережі
Valid from/to –дійсний з/до
type-тип
State – статус
Modify – модифікувати/змінити
Inactive-неактивний
External user- зовнішній користувач
Secondary market-Вторинний ринок
Auction group list- список групи аукціонів
Quality – якість
Product type - Тип Продукту
Capacity connectivity – об'єднаність( підключення) потужності

За замовчуванням список аукціонних груп міститиме групи аукціонів для періоду
вкладки Календар/Calendar та фільтр TSO. Вікно перегляду списку типів продукту
відображатиме групи аукціону відповідного типу продукту в даний день.
3.3

Перегляд аукціонної групи

У Списку групи аукціонів/Auction group list натисніть код/code групи, після чого
з’явиться
таблиця
даних
аукціонної
групи.

Transportation type – тип транспортування
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Auction errors-Помилки аукціону
Bid duration-тривалість ставки
Auction unit – одиниця аукціону
Approval needed – необхідне схвалення
Auction group list- список групи аукціонів
Quality – якість
Product type - Тип Продукту
No operation available-Немає доступних операцій
Capacity connectivity – об'єднаність( підключення) потужності
First bid -перша ставка
Further bid -подальша ставка

Ви можете переглянути таблицю даних груп аукціонів, які мають відношення до вашої
організації.
4.

Аукціони

RBP дозволяє учасникам TSO виконувати наведені нижче кроки та проводити аукціони
потужностей. Аукціони мають різні статуси в RBP відповідно до наступних етапів
аукціонного процесу:
•
Розробляється/Setting: відноситься до аукціонів, створених Оператором RBP, вже
відредагованими щонайменше одним TSO, або у випадку об'єднаної потужності обома TSO, при цьому завантаження даних все ще не є завершеним, або ще не пройдено
перший термін редагування.
•
Встановлений/Set: аукціони як об'єднаних, так і необ'єднаних потужностей
стають Set після закінчення терміну редагування, і відповідно ці аукціони чекатимуть
початку.
•
Очікується/Pending: після другого терміну редагування аукціони перебувають у
цьому статусі до початку аукціону.
•
Активний/Active: аукціон Активний, коли відкрито вікно раунду торгів, і
Користувачі мережі можуть подати пропозицію в додатку RBP. Коли раунд торгів зі
статусом Активний завершується, остання збережена дійсна пропозиція Користувача
мережі стає обов'язковою, і не може бути відкликана або змінена після закриття.
•
Піт-стоп/Pitstop (лише у випадку аукціонів з покроковим зростанням ціни):
багаторазовий раунд торгів (із зростанням цін) аукціон буде в статусі Піт-стоп Pitstop,
коли користувачі мережі не зможуть більше подавати пропозицій після початку
аукціону, але аукціон ще не закритий.
•
Завершений/Closed: аукціон буде у статусі Завершений:
:
o з результатом, коли процедура розподілу потужностей вже
завершена, а потужність була розподілена відповідно до
результатів аукціону потужності, або
o без результату, якщо починається інший аукціон потужності для
іншого типу потужності на той самий період або в його частині.
•
Скасований/Cancelled: аукціон стає скасованим, якщо оператор RBP скасовує
аукціон за письмовим запитом учасника (-ів) TSO після його публікації на Порталі RBP,
але ще до його початку, або TSO скасовує аукціон після початку аукціону.
•
Схвалення/Approval: якщо аукціон потребує схвалення результатів від TSO (ів),
після закриття він знаходиться в цьому статусі.Схвалені аукціони будуть закриті.
•
Відхилений/Rejected: якщо аукціон потребує схвалення результатів, і буде
17

відхилений, то тоді аукціони буде відображено з статусом відхилений.

Основні правила проведення торгів для розподілу первинної потужності:
•
Користувачі мережі можуть ввести ставку на платформі RBP вручну, вибравши
продукт необхідної потужності, заповнивши відповідні поля і зберігши ставку (и) в
статусі аукціону Активний/Active.
•
Користувачі мережі можуть завантажувати свої ставки у файл Excel за
допомогою функції імпорту АукціоннихставокAuctionBid.
•
Користувачі мережі можуть подавати свої пропозиції через з'єднання серверсервер веб-сервісу, а також за допомогою повідомлень EDIGAS.
•
Користувачі мережі також можуть подавати свої пропозиції за допомогою
додаткової функції зручних/комфортних ставок, але це можна зробити лише до тих пір,
поки даний аукціон не набуде статусу Активний (тобто поки він не буде фактично
розпочатий). Під час проведення торгів з зручними/комфортними ставками ми повинні
визначити продукт, його термін дії, дані про потужність та тарифи відповідно до типу
аукціону. Зручна/комфортна ставка може зіставитись з відповідним аукціоном, тільки
якщо Користувачі мережі правильно ввели всі параметри аукціону, в інших випадках
пропозиція не буде успішно відправлена.
•
Ставка зроблена вручну може бути збережена тільки в тому випадку, якщо всі
необхідні поля заповнені, і (при необхідності) сума, що підлягає блокуванню відповідно
до пропозиції, знаходиться в межах фінансового ліміту користувачів мережі і
необхідного обсягу потужності.
•
Користувачі мережі можуть подати, відкликати та змінити ставку протягом
часового вікна Активного раунду торгів. Зручні/комфортні ставки можуть бути змінені
або відкликані тільки до початку відповідного аукціону (тобто до переходу у статус
Активний).
Результати аукціону передаються у вигляді автоматичного системного повідомлення
учасникам-переможцям безпосередньо після закриття. Результати аукціону створюють
діючий/дійсний договір про бронювання та / або використання мережі (в залежності від
відповідного TSO) з учасником-переможцем. Електронне підтвердження результатів
аукціону Electronic Auction Results Confirmation є частиною договору про використання
мережі згідно з відповідними правилами даного TSO.
4.1

Список та перегляд даних аукціонів

Натисніть Аукціони/Auctions, меню Списку аукціонів/Auction list.
Це вікно перегляду таблиці, з можливістю використання фільтрів для аукціонів, які
проводяться в додатку RBP. Користувачі мережі можуть бачити всі аукціони, однак
можуть подавати заявки лише на ті аукціони, на які у них є наявні дійсні дозволи, як
встановлено відповідним(ими) TSO.
Користувачі мережі можуть обрати доступне масове завантаження ставок для аукціону
(ів), вибраних на екрані (Функція створення ставки/Create bid function), або з Excel
(експорт/імпорт ставок export/import bids)для поточних відкритих аукціонів
потужності. Деталі обраного аукціону доступні за посиланням аукціону.
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З лівої сторони з'являється вікно фільтра з накопиченими даними зверху відповідно до
кожного статусу аукціону:
•
Очікується/Pending: аукціон уже створено, і він в статусі очікування початку.
•
Активний/Active: поточний аукціон відкрито.
•
Піт-стоп/Pitstop: аукціон з покроковим зростанням ціни, призупинений між
двома раундами торгів
У нижній частині вікна фільтра, а також у стовпцях перегляду можна виконувати
фільтрування на основі даних аукціону. Найважливіші деталі щодо обраного аукціону
відображаються в нижній панелі перегляду.
Список аукціонів містить наступну інформацію:
•
Код аукціону/Auction code: унікальний ідентифікатор аукціону
•
Статус/State: статус аукціону
•
Конкуренція/Competing: у випадку конкуруючих аукціонів у цій колонці є
прапорець
•
Залишок часу/Remaining time: час до наступної зміни статусу в хвилинах
•
Час початку/Start time: час початку аукціону
•
Час закінчення/End time: час закінчення аукціону
•
Ставки/Bids: якщо у користувачів мережі є подана ставка, у цьому стовпці є
зелений знак плюс
•
Точка мережі/Network point: назва точки мережі та EIC код
•
Пропонуючий TSO/Offering TSO: організація, яка пропонує потужність, або, в
разі об'єднаної потужності, TSO-и (Оператори ГТС)
•
TSO Вихідного потоку/Exit TSO: визначає напрямок потужності, TSO від якого
виходить потік природного газу:
•
TSO Вхідного потоку/Entry TSO: визначає напрямок потужності, TSO до якого
надходить потік природного газу:
•
Інструмент/Instrument: період використання продукту
•
Тип продукту/Product type: тип продукту, на який проводиться аукціон
•
Якість потужності/Capacity quality: для зазначення характеристики, чи є вона
гарантована, переривчаста і т.д.
•
Тип потужності/Capacity type: об’єднана або необ’єднана
•
Тип транспортування/Transportation type: газовий потік, відноситься до
фізичного або бєкхолу- виконання транспортування продуктів потужностей
•
Алгоритм/Algorithm: алгоритм, що оцінює результати аукціону:тбт аукціонів з
покроковим підвищенням ціни,з єдиною ціною, пропорційний або зроротнього викупу
•
Режим кроку ціни/Price step mode: для ціни додаткової потужності, стандартної
ціни та алгоритму зворотного викупу абсолютна величина (в грошовій формі) або
відсоток (%)
•
Максимальний рівень ставки/Maximum bid rate (%): один Користувач мережі
може подавати пропозиції на аукціон в кількості до межі максимального ліміту ставок
•
Пропонована потужність/Offered capacity: обсяг потужності, проданий на
аукціоні
•
Нове обмеження потужності/New capacity restriction: для конкуруючих аукціонів
новий ліміт потужності
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•
Аукціонна одиниця/Auction Unit: кВт / год або кВт / год
•
Загальна кількість необхідних одиниць/Total units required: загальний обсяг
потужностей, внесених Користувачами мережі для проведення аукціону
•
Бронювання %/Booking %: співвідношення всіх необхідних потужностей та
пропонованих потужностей під час торгів, це значення показує перебронювання
•
Стартова (і) ціна (и) аукціону/Reserve price(s): Стартова ціна, визначена TSO
•
Аукціонна премія/Auction premium: для аукціонів з підвищенням ціни, ціновий
крок, крок ціни, що відноситься до раунду торгів
•
Ціна аукціону/Clearing price ціна: ціна, що є кінцевим результатом аукціону,
загальна сума стартової ціни аукціону та аукціонної надбавки
•
Потрібне схвалення/Approval needed: чи потрібно схвалювати (затверджувати)
результати аукціону
•
Схвалено/Is Approved: результати аукціону затверджені Оператором(ами) TSO
•
Код аукціонної групи/Auction group code: унікальний ідентифікатор для
аукціонної групи
•
Перетворення потужностей/Capacity Conversions: при натисканні на значок
з'являються деталі транзакцій
•
Коментар/Comment: якщо результати аукціону відхиляються, цей розділ містить
обгрунтування
Використовуйте кнопку Створити ставку/Create bid, щоб почати торги в рамках
одного або декількох активних аукціонів.

Instrument – інструмент
Instrument – інструмент
Network point – точка мережі
Start – Старт/початок
Create bid– створити ставку
Capacity quality – якість потужності
Product type - Тип Продукту
Offering TSO- пропонуючий TSO Instrument – інструмент
Network point – точка мережі
Capacity quality – якість потужності
Capacity connectivity – підключення потужності
Bundled – об’єднана
Unbundled – необ’єднана
Transportation type – тип транспортування
Physical – фізичний
Backhaul – бекхол
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Auction unit – одиниця аукціону
Bid duration-тривалість ставки
Total units required-всього необхідних одиниць
Clearing price-клірингова (розрахункова) ціна

4.2

Перегляд аукціонів зворотнього викупу

Відкрийте меню Аукціони/Auctions, перегляд Списку аукціонів/Auction list. У фільтрі
з лівої сторони ви можете легко знайти тип аукціону зворотного викупу. Натисніть
вибране посилання на аукціон, щоб відкрити таблицю даних у новій вкладці.
Користувачі мережі можуть бачити тільки аукціони зворотнього викупу, на яких вони
можуть повернути потужності. У полі перегляду даний користувач може бачити себе
лише серед доданих користувачів мережі.
У частині основних даних Максимальна потужність для зворотнього
викупу/Maximal capacity to buy back означає загальний обсяг, який потрібно викупити
в ході аукціону, а максимальна надбавка є найвищою можливою надбавкою на додаток
до стартової ціни.
У частині Ставок (Пропозицій) відображається максимальне значення величини
потужності, яке можуть пропонувати користувачі мережі, а якщо є подана пропозиція,
то обсяг ставки. Зворотньо викуплена потужність буде дорівнює обсягу, виграному в
ході аукціону. Для перегляду пов’язаних з пропозицією оплат(зборів) виберіть рядок
ставки в розділі Деталі пропозиції/Offer details. Аукціонна надбавка включає в себе
надбавку, введену Користувачами Мережі на Активний аукціон. Після завершення
аукціону з’являється стовпець Ціна одиниці зворотнього викупу/Buyback unit price, що
включає суму стартової ціни та надбавку. Величина Оплати за зворотний викуп Buyback fee - це стартова ціна аукціону, помножена на необхідні одиниці, яка є очікуваною
кінцевою ціною аукціону за надану потужність під час активних аукціонів та
фактичничною кінцевою ціною аукціону за надану потужність після закриття.
4.3 Інформаційна панель аукціону
Відкийте вікно перегляду Інформаційна панель/Auction dashboard.
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Capacity market offers-Пропозиції на ринку потужності
Price step mode-режим цінового кроку
Starting gas hour – початкова газова година

Користувачі мережі можуть побачити всі аукціони, однак ставки вони можуть зробити
тільки на ті з них, на які мають дійсні дозволи, надані відповідним(и) TSO. З'являється
вікно перегляду, і можна здійснити пошук точки. Щодо однієї обраної точки мережі у
вікні Інформаційна панель відображаються поточні аукціони у відповідних статусах
«Активний/Active», «Піт-стоп/Pitstop» і «Очікується/Pending» та анонімні ринкові
пропозиції в статусі «Подано/Submitted» з віджетами. Пропозиція може бути подана на
обраний аукціон або щодо анонімної ринкової пропозиції.
4.4
Список пророзицій
Відкрийте меню Аукціони/Auctions, Список ставок Аукціону/Auction bid list.

Units required- необхідні одиниці
Units allocated-розподілені одиниці
Reserve price – початкова цінаCurrency – валюта
Auction code-Код аукціону
Auction bid list-Список ставок аукціону
Auction round-Аукціонний раунд
Offered capacity-запропонована потужність

Ви побачите список з усіма пропозиціями, поданими вашим користувачем мережі.
4.5
Подання пропозиціі(ставки)
Відкрийте вікно перегляду Список аукціонів/Auction list. Натисніть необхідний аукціон
або аукціон в активному статусі. Натисніть опцію Створити пропозицію/Create bid або
двічі клацніть на рядок аукціону, і тоді з'явиться вікно торгів. У разі, якщо ви вибрали
кілька аукціонів та натиснули кнопку функції, з'являться два вікна торгів, і відповідно,
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ви зможете здійснювати переходи між кількома аукціонами, натискаючи стрілки нижче.
Після того, як Користувач мережі заповнить всі необхідні для подання пропозицій дані,
він повинен натиснути кнопку Подати пропозицію/Submit bid, щоб подати
пропозицію. Ставка створюється зі статусом Подана/Submitted.
4.5.1 Подання пропозиції на аукціон з покроковим підвищенням ціни
Відкрийте вікно перегляду Список аукціонів/Auction list. Натисніть на потрібний
аукціон з покроковим підвищенням ціни в активному статусі. Натисніть опцію
Створити пропозицію/Create bid або двічі клацніть на рядок аукціону, і тоді з'явиться
вікно торгів. У разі, якщо ви вибрали кілька аукціонів і натиснули кнопку функції,
з'являться два вікна торгів, і таким чином ви зможете переходити між кількома
аукціонами, натискаючи стрілки нижче.
Аукціони щодо річних, квартальних, місячних продуктів та продуктів періоду
(інтервальних) пропонуються в рамках аукціонів з зростанням ціни. Великі та малі
цінові кроки визначаються в абсолютному значенні або у відсотках, і це є надбавкою,
що додатається до стартової ціни.
Спочатку виберіть раунд торгів, потім в блоці Створити нову пропозицію/Create new
bid ви можете додати одиниці потужності, пов'язані з раундом торгів. По відношенню
до ставки(пропозиції), якщо відповідний TSO дозволяє це, можна додати запит на
розподіл в рамках балансуючої груп та перетворення потужності.
Після цього пропозиція подається, натисканням кнопки Подати пропозицію/Submit
bid, а дані зберігаються у вибраному раунді торгів. У кожному раунді можна вводити
пропозиції на наступні раунди, а дані поточного раунду оцінюються після закриття.
Передумовою для подання пропозиції в певному раунді, є участь користувачів мережі в
першому (і попередньому) раунді торгів. У першому раунді торгів, торги проводяться
за стартовою ціною.
Необхідна кількість(обсяг) повинна бути цілим числом, і не може перевищувати
запропоновану потужність. Обсяги в раундах торгів повинні слідувати в порядку
зменшення, тобто необхідна потужність повинна бути меншою або дорівнювати тій, що
була в попередньому раунді.
Аукціон починається з раундів з Великим ціновим кроком (LPS). У разі, якщо на будьякому з великих цінових кроків спостерігається перевищення пропозиції над попитом,
автоматично відкривається раунд з перший малим ціновим кроком. У цьому випадку
блок раундів торгів з Малим ціновим кроком (SPS) буде автоматично заповнений
значенням ставки, введеними для попереднього раунду з великим ціновим кроком.
Якщо користувачі мережі подали пропозицію (ставку) в раунді з надлишковим
бронюванням з LPS, можливо також подати пропозицію з SPS, але в разі неможливості
подати пропозицію в раунді SPS, подальші пропозиції в раунд з SPS не можуть бути
подані.
Якщо раунди торгів з малим ціновим кроком відбулись з перевищення пропозиції над
попитом, то раунд малого цінового кроку та аукціон буде закрито, і відповідно будуть
розраховані виграні потужності.
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Remaining time-час, що залишився
Submit bid- подати пропозицію
WIthdraw bid-відкликати пропозицію
LPS-великий ціновий крок
SPS-малий ціновий крок
Offering user-пропонуючий користувач
Maximum bit rate- максимальний рівень ставки ( макс. Ставка)

4.5.2 Подання пропозиції (ставки) на аукціон з єдиною ціною
Відкрийте вікно перегляду Список аукціонів/Auction list. Натисніть на потрібний
аукціон з єдиною ціною в статусі Активний. Натисніть функцію Створити
пропозицію(ставку)/Create bid або двічі клацніть на рядок аукціону і тоді з'явиться
вікно торгів. Якщо ви вибрали декілька аукціонів, натиснули кнопку функції, то
з'являться два вікна торгів, і ви зможете переміщатися між кількома аукціонами,
натискаючи стрілки нижче.
Аукціони на продукти потужності на добу наперед та протягом доби є аукціонами з
єдиною ціною.
У блоці Створити нову пропозицію/Create new bid можна ввести необхідний обсяг та
мінімально прийнятний обсяг. По відношенню до пропозиції, якщо відповідний TSO
дозволяє, то можна ввести запит на розподіл в рамках балансуючої групи та
перетворення потужності. Після цього натисніть Подати пропозицію/Submit bid, і тоді
дані зберігаються.
Для аукціонів з єдиною ціною організовується один раунд торгів з максимум 10
(десятьма) незалежними пропозиціями (з різними аукціонними надбавками).

24

Remaining time-час, що залишився
Submit bid- подати пропозицію
WIthdraw bid-відкликати пропозицію
Offering user-пропонуючий користувач
Maximum bit rate- максимальний рівень ставки( макс. Ставка)
Units required- необхідні одиниці
Minimum units accepted-Мінімальна прийнятна кількість одиниць
Submitted bids-подані пропозиції

4.5.3 Подання пропозиції (ставки) на аукціон з пропорційним розподілом.
Відкрийте вікно перегляду Список аукціонів/Auction list. Натисніть на потрібний
аукціон з пропорційним розподілом в статусі Активний. Натисніть функцію Створити
пропозицію(ставку)/Create bid або двічі клацніть на рядок аукціону і тоді з'явиться
вікно торгів. Якщо ви вибрали кілька аукціонів, натиснули кнопку функції, з'являться
два вікна торгів, і ви зможете переміщатися між кількома аукціонами, натискаючи
стрілки нижче. Річні, квартальні, місячні а також продуки потужності на добу наперед
та протягом доби можуть бути запущені з використанням пропорційного алгоритму.
Необхідні одиниці потужності(обсяг) можуть бути введені в блок Створити нову
пропозицію/ Create new bid block. По відношенню до пропозиції, якщо відповідний TSO
дозволяє, то можна ввести запит на розподіл в рамках балансуючої групи та
перетворення потужності. Для аукціонів з пропорційним розподілом Користувачі
мережі можуть подавати тільки одну пропозицію під час аукціону, а також це аукціон з
одним раундом.
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Submitted bids-подані пропозиції
Create new bid– створити нову пропозицію(ставку)
Remaining time-час, що залишився
Submit bid- подати пропозицію
WIthdraw bid-відкликати пропозицію
Offering user-пропонуючий користувач
Capacity quality – якість потужності
Transportation type – тип транспортування
Physical – фізичний
Firm - Гарантована

4.5.4 Подання пропозиції на зворотній викуп
Відкрийте вікно перегляду Список аукціонів/Auction list. Натисніть на потрібний
аукціон зворотнього викупу в статусі Активний. Натисніть функцію Створити
пропозицію/Create bid або двічі клацніть на рядок аукціону, тоді з'явиться вікно торгів.
Якщо ви вибрали кілька аукціонів, натиснули кнопку функції, тоді з'являться два вікна
торгів, і ви зможете переміщатися між кількома аукціонами, натискаючи стрілки нижче.
Аукціони зворотнього викупу продуктів потужності проводяться відповідно до
спеціального алгоритму зворотнього викупу.
У верхній частині панелі торгів буде відображено наступну спеціальну інформацію:
•
Потужність зворотнього викупу/Buy-back capacity: загальний обсяг потужності,
визначений TSO для зворотнього викупу, щодо якого подаються заявки в рамках даного
аукціону.
•
Максимальна ціна/Maximum price: найвища надбавка, яку надає TSO, яку він
готовий заплатити за потужність для зворотнього викупу. Значення означає суму, яку
потрібно додати до стартової ціни.
•
Максимальна потужність зворотнього викупу/Maximal capacity to buy back:
найбільший обсяг потужності, який можна зворотньо придбати у користувача мережі.
У блоці Створити нову пропозицію/Create new bid можна вказати потужність для
зворотнього викупу (кількість ставки) та надбавку.
Максимальна потужність зворотнього викупу: показує максимальну потужність
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учасника торгів, яку він може викупити.
На аукціоні зворотнього викупу один користувач мережі може подати лише одну
пропозицію.
4.5.1 Подання пропозиції за допомогою повідомлень EDIGAS
Подайте пропозицію, надіславши повідомлення AUCBID EDIGAS на вибраний аукціон.
Система збереже подану пропозицію. Зміст та форма поданих даних (відповідно до
стандарту EDIGAS) перевіряються. Пропозиція перевіряється відповідно до роботи
додатку, та відповідні коди помилок повертаються.
4.5.2 Подання пропозицій за допомогою імпорту Excel
У вікні перегляду Список аукціонів/Auction list, Користувачі мережі можуть подати
пропозицію за допомогою імпорту Excel на поточно активні аукціони.
Натисніть Експорт/Export на екрані, щоб вибрати тип аукціону та експортувати всі
активні аукціони. Раніше введені дані (тобто ставки) також вказані в експорті. Кнопка
Імпорт Аукціонної пропозиції/AuctionBid import завантажить заповнений Excel на
запущені поточні аукціони.
Цей Excel має три/чотири робочих аркуша. Інформаційний таблиця містить наступну
інформацію, яка зазначається тільки в ознайомлювальних цілях, і не буде враховуватись
системою при імпорті:
•
Назва файлу/File name: назва згенерованого файлу
•
Дата створення/Creation date: дата та час створення файлу
•
EIC-код користувача мережі/Network user EIC code: EIC-код користувачів
мережі, які здійснюють експорт
•
Користувач/User: ідентифікатор експортуючого користувача
•
Тип алгоритму/Algorithm type: тип алгоритму аукціону
Таблиця даних включає пов’язані з аукціоном пропозиції.
Поля, які відображаються для аукціонів з покроковим підвищенням ціни:
•
Назва аукціону/Auction Name: спеціальний ідентифікатор аукціону
•
Назва точки потужності/Capacity Point Name: назва точки мережі
•
EIC: EIC код точки мережі
•
TSO Вихідного потоку/Exit TSO: визначає напрямок потужності, TSO, від якого
виходить потік природного газу
•
TSO Вхідного потоку/Entry TSO: визначає напрямок потужності, TSO до якого
надходить потік природного газу
•
Тип/Type: тип продукту
•
Інструмент/Instrument: інструмент аукціону
•
Якість/Quality: Якість потужності
•
Тип потужності/Capacity Type: об’єднана або необ’єднана
•
Потік газу/Gasflow: напрям потоку, фізичний або бекхол
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•
Пропонована потужність/Capacity offered: потужність, запропонована під час
аукціону
•
Стартова ціна аукціону/Reserve price: стартова ціна
•
Одиниця стартової ціни аукціону/Reserve price unit: одиниця стартової ціни
•
LPS: номер раунду великого цінового кроку
•
SPS: номер раунду малого цінового кроку
•
Ціновий крок/Price step: ціновий крок-надбавка, що належить відповідному
аукціонному раунду
•
Кількість ставки/Bid Quantity: необхідна кількість, необхідні одиниці
•
Одиниця кількості/Quantity unit: одиниця кількості пропозиції(ставки)
•
Максимальний рівень ставки/Maximum bid rate: ліміт ставок, максимальна
кількість одиниць, що необхідні з пропозицій користувачів мережі.
•
Ідентифікатор розподілу балансуючої групи/Balancing group distribution Id:
посилання на розподіл в рамка балансуючої групи
Поля, які відображаються для аукціонів з єдиною ціною:
•
Назва аукціону/Auction Name: спеціальний ідентифікатор користувача для
аукціону
•
Назва точки потужності/Capacity Point Name: назва точки мережі
•
EIC: EIC код точки мережі
•
TSO Вихідного потоку/Exit TSO: визначає напрямок потужності, TSO, від якого
виходить потік природного газу
•
TSO Вхідного потоку/Entry TSO: визначає напрямок потужності, TSO до якого
надходить потік природного газу
•
Тип/Type: тип продукту
•
Інструмент/Instrument: інструмент аукціону
•
Якість/Quality: якість потужності
•
Тип потужності/Capacity Type: об’єднана або необ’єднана
•
Потік газу/Gasflow: напрям потоку, фізичний або бекхол
•
Пропонована потужність Capacity offered: потужність, запропонована під час
аукціону
•
Стартова ціна аукціону/Reserve price: стартова ціна
•
Одиниця стартової цінивукціону/Reserve price unit: одиниця стартової ціни
•
Кількість ставки/Bid Quantity: необхідна кількість, необхідні одиниці
•
Ціна/Price: аукціонна надбавка, введена користувачами мережі для даного
абсолютного значення або у відсотках, в залежності від типу аукціонної надбавки
•
Тип аукціонної надбавки/Auction premium type: тип ставки пропозиції, в
процентах або абсолютному значенні
•
Мін. Кількість/Min. quantity: мінімальна необхідна кількість та найменша
прийнятна потужність
•
Одиниця кількості/Quantity unit: одиниця кількості пропозиції
•
Максимальний рівень ставки/Maximum bid rate: ліміт ставок, максимальна
кількість одиниць, що необхідні з пропозицій користувачів мережі
•
Ідентифікатор розподілу балансуючої групи/Balancing group distribution Id:
посилання на розподіл балансуючої групи
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Поля, які відображаються для аукціонів з пропорційним розподілом:
•
Назва аукціону/Auction Name: спеціальний ідентифікатор користувача для
аукціону
•
Назва точки потужності/Capacity Point Name: назва точки мережі
•
EIC: EIC код точки мережі
•
TSO Вихідного потоку/Exit TSO: визначає напрямок потужності, TSO, від якого
виходить потік природного газу
•
TSO Вхідного потоку/Entry TSO: визначає напрямок потужності, TSO до якого
надходить потік природного газу
•
Тип/Type: тип продукту
•
Інструмент/Instrument: інструмент аукціону
•
Якість/Quality: якість потужності
•
Тип потужності/Capacity Type: об’єднана або необ’єднана
•
Потік газу/Gasflow: напрям потоку, фізичний або бекхол
•
Пропонована потужність/Capacity offered: потужність, запропонована під час
аукціону
•
Стартова ціна аукціону/Reserve price: стартова ціна
•
Одиниця стартової ціни аукціону/Reserve price unit: одиниця стартової ціни
•
Кількість ставки/Bid Quantity: необхідна кількість, необхідні одиниці
•
Максимальний рівень ставки/Maximum bid rate: ліміт ставок, максимальна
кількість одиниць, що необхідні з пропозицій користувачів мережі
Користувачі мережі можуть змінювати стовпці зеленого кольору, а дійсна ставка може
бути подана тільки для активного аукціону. Натисніть Імпорт аукціонної
ставки/AuctionBid import, щоб завантажити файл Excel, і виберіть тип аукціону, щоб
прикріпити збережений файл. Спочатку формат, а потім і вміст перевіряється системою.
З файлу Excel не завантажуються записи з некоректними ставками. Повідомлення про
помилки з'являються у спливаючих вікнах та можуть бути експортовані в файл Excel
для перевірки.
Із файлів без помилок ставки завантажуються наступним чином:
У випадках з покроковим підвищенням ціни система перевірить, чи є у користувача
мережі ставка для даного раунду торгів:
•
Якщо ні, то в стовпці Кількість пропозиції/Bid Quantity буде подана нова
пропозиція щодо кількості ставки;
•
якщо була попередня пропозиція, тоді буде змінено подану раніше пропозицію в
стовпці Кількість пропозиції/Bid Quantity на нову;
•
якщо була попередня пропозиція, а Кількість пропозиції/Bid Quantity порожня,
то тоді пропозицію подану раніше буде відкликано.
У випадках з єдиною ціною система перевірить, чи має Користувач мережі подану
пропозицію з вказаною надбавкою:
•

Якщо так, а також необхідна або мінімальна прийнята одиниця відрізняються, це
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змінює подану пропозицію, що базується на них. Якщо ці кількості не відрізняються,
ніякі зміни не вносяться;
•
якщо пропозиція ще не подана, пропозиція буде подана виходячи з необхідної
потужності та мінімальної кількості;
•
якщо стовпець Кількість пропозиції/Bid Quantity порожній, то тоді пропозиція
відкликається.
У випадках з пропорційним розподілом:
•
Якщо стовпець Кількість пропозиції/Bid Quantity порожній, а у користувачів
мережі була раніше подана пропозиція на даний аукціон, то ставка знімається;
•
якщо стовпець Кількість пропозиції/Bid Quantity заповнений на основі заданої
кількості, буде перевірено, чи була у користувачів мережі ставка:
o якщо так, а також необхідна кількість відрізняється, це змінює подану
пропозицію. Якщо цей обсяг не відрізняється, ніяких змін не проводиться;
o якщо пропозиція не подана, то пропозиція буде подана на основі необхідних
одиниць.
Запит на перетворення може бути відправленийза допомогою аркуша Перетворення
потужностей/Capacity Conversion, введений запит також експортується.
На робочому аркуші відображаються наступні поля:
•
Код аукціону/Auction code: спеціальний ідентифікатор аукціону, на який було
подано запит на перетворення
•
EIC код TSO/TSO EIC code: запит на перетворення даного TSO
•
Код необ’єднаного контракту/Unbundled contract code: ідентифікатор
необ’єднаного контракту
•
Тип необ’єднаного продукту/Unbundled product type: тип необ’єднаного
продукту
•
Необ’єднана кількість/Unbundled quantity: кількість необ’єднаного продукту
•
Перетворювана кількість/Conversion quantity: кількість, яку потрібно
перетворити
•
Газова доба-Початок/Start gasday: дата газової доби початку
•
Газова година-Початок/Start gashour: цифрове значення газової години початку
•
Кінцева Газова доба/End gasday: дата газової доби закінчення
•
Кінцева Газова година/End gashour: цифрове значення газової години закінчення
•
Початок дії/Validity start: початок газової години UTC, для імпорту не
передбачено
•
Кінець строку дії/Validity end: газова година закінчення UTC, не передбачено
для імпорту.
Запит на перетворення потужностей, може бути подано лише разом з пропозицією.
Якщо пропонуючий TSO використовує балансуючі групи в опціональному режимі,
можна розподілити необхідну потужність між членами балансуючої групи за
допомогою робочого аркуша Балансуюча група/Balancing Group.
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На робочому аркуші відображаються наступні поля:
•
Ідентифікатор розподілу балансуючої групи/Balancing group distribution Id:
ідентифікатор, записаний в стовпці Ідентифікатор розподілу балансуючої групи рядка
пропозиції, до якої відноситься розподіл, в разі нового розподілу може бути зазначено
будь-яке ціле число
•
EIC Код TSO/TSO EIC Code: розподіл балансуючої групи для цього TSO
•
Код балансуючої групи/Balancing group Code: ідентифікація для балансуючої
групи (подається TSO)
•
Назва учасника/Member Name: Назва учасника балансуючої групи
•
Спільна кількість/Shared Quantity: кількість, розподілена між учасниками

4.5.2.1 Експорт даних
Натисніть меню Аукціони/Auctions, Список аукціонів/Auction list та використовуйте
функцію Експорт/Export
для шаблонів пропозицій аукціонів з покроковим
зростанням/ascending clock,
за єдиною ціною/uniform price та з рівномірним
розподілом/pro-rata.
Система експортує аукціони за обраним типом та пропозиціями, поданими раніше.

Ascending clock – з покроковим підвищенням ціни
Pro-rata –з пропорційним розподілом
Uniform price -з єдиною ціною
Auction bid import імпорт аукц. пропозицій
State – статус

4.5.3 Подання пропозиції: подання пропозицій для балансуючих груп - опційний
режим
Якщо пропонуючий TSO використовує балансуючі групи у опційному режимі, можна
розподілити необхідну потужність між учасниками балансуючої групи.
Використовуйте функцію Створити пропозицію/Create bid для аукціонів з єдиною
ціною або з покроковим зростанням в активному стані. З'явиться вікно торгів, а якщо
ви вибрали кілька аукціонів, з'являться два вікна торгів, і ви зможете переміщатися між
кількома аукціонами, натискаючи стрілки нижче. Користувач мережі повинен ввести
дані, необхідні для подання цієї пропозиції.
Натисніть на функцію Балансуюча група/Balancing group, введіть відповідні дані та
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розподіліть необхідні одиниці серед учасників. Якщо TSO не використовує балансуючі
групи, ця функція не з’являється.
Під час розподілу ви можете вибрати балансуючі групи TSO, дозволені даним
Користувачам мережі, або створити нову балансуючу групу шляхом введенням імен
учасників. Вся необхідна кількість має бути розподілена між учасниками балансуючої
групи. У випадку вибору Опційності не потрібно вводити дані балансуючої групи.

Shareable quantity – Спільна кількість(обсяг) для розподілу
Balancing group member – учасник балансуючої групи
New member-новий учасник
Deleted member-видалений учасник
Balancing group distribution-розподіл балансуючої групи

Ставка створюється зі статусом Подано/Submitted.
Можна вибрати лише ті балансуючі групи, які є дійсними на момент проведення торгів.
4.5.4 Подання пропозиції: подання пропозицій для балансуючих груп Обов'язковий режим
Якщо пропонуючий TSO використовує балансуючі групи в обов'язковому режимі,
необхідно обов'язково розподілити запитану необхідну потужність між учасниками
балансуючої групи.
Використовуйте функцію Створити пропозицію/Create bid для аукціонів з єдиною
ціною або з покроковим зростанням в активному стані. З'явиться вікно торгів, а якщо
ви вибрали кілька аукціонів, з'являться два вікна торгів, і ви зможете переміщатися між
кількома аукціонами, натискаючи стрілки нижче. Користувач мережі повинен ввести
дані, необхідні для подання цієї пропозиції.
Натисніть на функцію Балансуюча група/Balancing group, введіть відповідні дані та
розподіліть необхідні одиниці серед учасників. У випадку обов’язкового режиму ви
можете вибрати балансуючу групу зі списку, складеного та дозволеного відповідним
TSO.
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Shareable quantity – кількість(обсяг) для розподілу
Balancing group member – учасник балансуючої групи
New member-новий учасник
Deleted member-видалений учасник
Balancing group distribution-розподіл балансуючої групи

Ставка створюється зі статусом Подано/Submitted. Балансуючі групи можуть бути
обрані, тільки якщо вони дійсні на момент використання продукту. Якщо це
обов'язково, не можна вводити ставку без розподілу балансуючої групи.
4.5.5 Подання пропозиції: створення запиту на Перетворення потужності
У розділі Аукціони/Auctions виберіть, Створити нову пропозицію/Create new bid та
натисніть функцію Перетворення/Conversion.

Unbundled contract number – номер контракту на необ’єднану потужність
Unbundled product type – тип продукту необ’єднаної потужності
Unbundled Quantity –– необ’єднана кількість/обсяг
Conversion period start – початок періоду перетворення
Conversion period end – кінець періоду перетворення
Conversion Quantity – кількість/обсяг перетворення потужності
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Після введення даних створюється один або два запити на перетворення потужності зі
статусом Подано/Submitted.
4.5.1 Ліміт торгів
Національні регулятори можуть обмежувати користувачів
непропорційно високі ставки на потужності на певних аукціонах.

мережі

робити

Максимальний рівень ставки - це відсоток, що обмежує максимальний відсоток
пропонованої потужності щодо одного користувача мережі на певному аукціоні. Один
і той же ліміт застосовується для всіх користувачів мережі на одному аукціоні.
На екрані торгів та коли здійснюється експорт Excel, відображатиметься також
обчислена максимальна кількість, яка може бути подана.
4.5.1 Запит на автоматичне перенесення пропозиції
Користувачам мережі може знадобитися автоматичне перенесення (автоматичне
дублювання) ставки - дійсної, але невдалої пропозиції, що була подана в рамках
аукціону на добу наперед, на першій аукціон з єдиною ціною аукціону протягом доби,
що відноситься до тієї ж газової доби, в разі якщо враховуючи необхідну кількість попит
може бути задоволений. Дану опцію потрібно активувати під час подання пропозиції.
Потім профіль пропозиції формується автоматично, відповідно до даних пропозиції.
Користувачі мережі можуть активувати потрібну їм функцію перенесення пропозицій
(тоді подана пропозиція буде створюватися заначеним чином), або вони можуть
натиснути на галочку автоматичного перенесення на екрані торгів наступного дня.
Якщо автоматичне перенесення ставки активовано в поданій пропозиції, яка була
визнана невдалою, система під час оцінювання автоматично створює новий профіль
пропозиції на аукціон з єдиною ціною, в межах пропозиції та з деталями початкової
недійсної пропозиції щодо інструменту. Відповідно до профілю пропозиції, як тільки
починається відповідний аукціон, ставка автоматично подається. Якщо у даного
Користувача мережі є кілька недійсних пропозицій з автоматичним перенесенням
ставки на відповідну газову добу, відповідно до цих даних створюється профіль ставок.

4.6

Модифікація пропозиції

Виберіть раніше подану пропозицію на аукціон зі статусом Активний/Active. Коли дані
ставки завантажуються, ви можете внести зміни та натиснути Подати
пропозицію/Submit Bid. Для випадків з покроковим підвищенням ціни, ставки на
попередні раунди не можуть більше бути змінені.
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Create new bid– створити нову пропозицію(ставку)
Conversion –перетворення (потужності)
Submit bid- подати пропозицію
Withdraw bid-відкликати пропозицію
Submitted bits-подані пропозиції
Edit Submitted bits-редагувати подані пропозиції
Capacity quality – якість потужності
Capacity type-Тип Потужності
Transportation type – тип транспортування
State – статус
Offered capacity-пропонована потужність
Units required- необхідних одиниць

У разі коректності даних, зміни будуть збережені в базі даних. Зміни реєструються, а
також змінюється остання дата змін. Ви можете змінити власні чи інші пропозиції, що
були подані від імені інших користувачів того ж самого Користувача мережі.
Фінансовий ліміт буде перераховано відповідно чином, якщо це необхідно.
4.7

Відкликання пропозиції

Виберіть
Активний/Active
аукціон,
оберіть
функцію
Відкликати
пропозицію/Withdraw Bid щодо необхідної ставки. Підтвердіть(схваліть) спливаюче
питання-підтвердження. Ви можете відкликати свої власні або інші пропозиції, подані
від імені інших користувачів Користувача мережі.
Відкликання пропозицій у випадку аукціонів з покроковим підвищенням, можливо
тільки в тому випадку, якщо немає ставки(пропозиції) для більш пізнього раунду торгів.
У разі подання пропозицій на кілька раундів вперед, відкликання потрібно завжди
починати з останньої ставки, поки ви не досягнете ставки на необхідний раунд аукціону.
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Create new bid– створити нову пропозицію(ставку)
Conversion –перетворення (потужності)
Submit bid- подати пропозицію
Withdraw bid-відкликати пропозицію
Submitted bits-подані пропозиції
Edit Submitted bits-редагувати подані пропозиції
Capacity quality – якість потужності
Capacity type-Тип Потужності
Transportation type – тип транспортування
State – статус
Offered capacity-пропонована потужність
Units required- необхідних одиниць

Ставка змінить статус на Видалено/Deleted. Поточні обмеження фінансового ліміту
будуть зняті.
4.8

Формування підтверджень результатів аукціону

Коли статус аукціону змінюється на Завершений/Closed, система автоматично генерує
документ-підтвердження результатів аукціону для TSO та користувачів мережі.
4.9

Перегляд підтверджень результатів аукціону

Відкрийте меню Аукціони/Auctions, вікно перегляду Документи/Documents.
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Capacity quality – якість потужності
Capacity type-Тип Потужності
Transportation type – тип транспортування
Product type – тип продукту
Network point – точка мережі
Attachment type-Тип вкладення
Filename- назва файлу
Download document- завантажити документ

З'являються компоненти, пов’язані з вами, і ви можете відфільтрувати необхідні
документи у даному списку.
4.10

Завантаження підтверджень результатів аукціону

Відкрийте меню Аукціони/Auctions, вікно перегляду Документи/Documents та
натисніть документ. Натисніть функцію Завантажити документ/Download document.
Виберіть Зберегти/Save у спливаючому меню в нижній частині екрана, і якщо у вас є
кілька документів для завантаження, натисніть Відкрити папку/Open folder.

Capacity quality – якість потужності
Capacity type-Тип Потужності
Transportation type – тип транспортування
Product type – тип продукту
Network point – точка мережі
Attachment type-Тип вкладення
Filename- назва файлу
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Download document- завантажити документ

Згенеровані файли будуть збережені. Натискання кількох документів означатиме, що
вони можуть бути завантажені разом.
4.11 Завантаження звіту про результати аукціону
Відкрийте меню Аукціони/Auctions, вікно перегляду Документи/Documents. Натисніть
кнопку функції Торги-експорт в Excel /Trade excel export. Визначте період файлів, які
потрібно створити. Потім натисніть Експорт/Export.

Auction bit price export request-Запит на експорт ціни пропозиції аукціону
Start time – час початку
End time-час закінчення(кінцевий час)

Для обраного періоду (на основі дати закінчення аукціону, що знаходиться в межах
інтервалу/періоду) формується список виграшних пропозицій даного Користувача
мережі.
5.

Зручні (комфортні) ставки

RBP пропонує користувачам мережі можливість подавати зручні (комфортні) ставки
для аукціонів з покроковим зростанням, з єдиною ціною та з процедурою пропорційного
розподілу. Користувач мережі несе повну відповідальність за використання профілів
зручних пропозицій, їх відповідність змісту і форми, а також за відправку їх на
відповідні аукціони, Оператор RBP і TSO прямо відмовляються від будь-якої
відповідальності щодо торгів за зручними пропозиціями!
Користувачі мережі створюють профілі зручних пропозицій для полегшення
користування платформою. Користувачам мережі простіше і швидше створити профіль
зручної ставки, якщо вони зкопіюють параметри попереднього профілю і автоматично
заповнять параметри профілю зручної ставки, які необхідно заповнити. За допомогою
зміни параметрів (наприклад, зміни точки мережі) можна легко створити нову
пропозицію.
Комфортна ставка - це зручна опція для користувачів мережі для реєстрування попиту
на потужність на майбутніх аукціонах. Опис стовпців у даному вікні та поля в них
перераховані у розділі Список аукціонів/List auctions. Подання зручних пропозицій
регулюється розділом Подати пропозицію/Submit a bid.
Створення зручної ставки можливе максимум за рік до відповідного аукціону: початком
інтервалу(періоду) продукту може бути дата створення + 1 календарний рік. Зручні
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ставки не пов'язані з конкретними аукціономи, вони відображають необхідну
потужність!
Функції зручних пропозицій:
•
Створити профіль зручної ставки/Create a comfort bid profile: після введення
параметрів потужності з'явиться екран обраних ставок відповідно до алгоритму і
ставка(и) зможуть бути зареєстровані
•
Скопіювати профіль ставки/Create a comfort bid profile: за допомогою цієї
функції можна створити новий профіль з використанням обраних і раніше записаних
даних профілю ставки.
•
Змінити профіль ставки/Modify bid profile: можна змінити інтервал профілю
пропозиції, і тут також можна змінити пропозиції, що подаються.
•
Призупинити профіль/Suspend profile: після припинення профілю жодна ставка
не подається , а призупинений профіль можна повторно активувати.
•
Активувати профіль/Activate profile: можна повторно активувати профіль
призупиненої ставки.
•
Скасувати профіль/Cancel profile: профіль видаляється назавжди.
5.1

Складання списку профілів комфортної ставки

Відкрийте меню Аукціони/Auctions, вікно перегляду Зручні ставки/Comfort bidding.

Welcome page – домашня сторінка
Comfort bids\ Комфортні(зручні) ставки
Create – створити
Copy -копіювати
Suspend-призупинити
Cancel – скасувати
State – статус
Bids- пропозиції(ставки)
Product type - Тип Продукту
Auction type-Тип аукціону
Price step mode-режим цінового кроку
Network point – точка мережі
Capacity quality – якість потужності
Transportation type – тип транспортування
Auction unit – одиниця аукціону

Відкривши це подання, ви побачите раніше записані профілі ставки та записані в них
дані.
Кожен користувач мережі може побачити лише свій список профілів ставки.
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5.2

Створення та копіювання профілів комфортної ставки

Перейдіть до опції Зручні ставки/Comfort bidding та виберіть функцію
Створити/Create
Заповніть таблицю даних і збережіть її. Використовуйте Копіювати/Copy, щоб
скопіювати параметри необхідного профілю ставки зі списку.

Welcome page – домашня сторінка
Comfort bids/Комфортні(зручні) ставки
Bids- пропозиції(ставки)
Product type - Тип Продукту
Auction type-Тип аукціону
Network point – точка мережі
Capacity quality – якість потужності
Transportation type – тип транспортування
Auction unit – одиниця аукціону
Submitted bits-подані пропозиції
Entry TSO –TSO вхідного потоку
Auction round-раунд аукціону
LPS-великий ціновий крок
Concerned TSO – зацікавлений TSO

Тепер ви створили профіль ставки. Якщо ви копіюєте та змінюєте параметри на таблиці
даних, легко створити новий профіль ставки (атрибути профілю копіюються, але
відповідні ставки - ні).
5.3

Зміна профілю комфортної ставки

Ви можете змінити будь-який раніше створений профіль зручної ставки.
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Comfort bids\ Комфортні(зручні) ставки
Bids- пропозиції(ставки)
Product type - Тип Продукту
Auction type-Тип аукціону
Network point – точка мережі
Capacity quality – якість потужності
Transportation type – тип транспортування
Auction unit – одиниця аукціону
Concerned TSO – зацікавлений TSO
Auction premium-аукціонна премія
Interval start – час початку інтервалу
Interval end – час закінчення інтервалу
Bid rollover- перенесення ставок
uniform price -з єдиною ціною

Внесення змін можливе за допомогою функції Змінити/Modify, після чого зміни
зберігаються щодо правильно заповненої таблиці даних.
5.4

Призупинення профілю комфортної ставки

Профіль ставки в Активному/Active статусі можна призупинити за допомогою
відповідної функціональною кнопки.

Uniform price -з єдиною ціною
Cancelled – скасовано
day ahead-день наперед
pro-rata –з пропорційним розподілом
ascending clock – з покроковим підвищенням ціни
Suspend-призупинити
Create – створити
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Modify– модифікувати/змінити
Absolute value-абсолютне значення
Percentage-проценти

Після схвалення питання-повідомлення про підтвердження профіль ставки буде
Призупинено/Suspended. Пропозиції, пов'язані з призупиненим профілем ставки, не
будуть подані.
5.5

Активувати профиль комфортної ставки

Профіль призупиненої
функціональної кнопки.

ставки

можна

активувати

за

допомогою

відповідної

Suspended-призупино
State – статус
Bids- пропозиції
Ascending clock – з покроковим підвищенням ціни
Pro-rata –з пропорційним розподілом
Uniform price -з єдиною ціною
Absolute value-абсолютне значення
Percentage-проценти
Auction type-Тип аукціону
Active- Активувати
Create – створити

Після схвалення питання-повідомлення про підтвердження, профіль ставки буде
активним. Будь-яка пропозиція тут буде подана під час наступного відповідного
аукціону(ів).
5.6

Скасування профілю комфортної ставки

Скасуйте будь-який раніше створений активний профіль ставки.

State – статус
Uniform price -з єдиною ціною
Absolute value-абсолютне значення
Percentage-проценти
Active- Активувати

42

Create – створити
Welcome page – домашня сторінка
Comfort bids\ Комфортні(зручні) ставки
Copy -копіювати
Suspend-призупинити
Cancel – скасувати
Bids- пропозиції(ставки)
Product type - Тип Продукту
Auction type-Тип аукціону
Price step mode-режим цінового кроку

Після схвалення питання-повідомлення про підтвердження, профіль ставки буде
видалений.
5.7
Автоматичне повідомлення електронною поштою про результати подання
комфортної ставки при відкритті аукціону
Всі зручні(комфортної) пропозиції, що відповідають параметрам аукціону, будуть
подані, і користувач мережі буде проінформований про успішнність подання по
електронній пошті. Користувачі мережі також отримують сповіщення електронною
поштою про невдале подання зручних пропозицій при настанні відповідних подій.
6.

Управління фінансовими лімітами

TSO можуть встановлювати фінансові обмеження для користувачів мережі відповідно
до їх національних норм, в рамках яких користувачі мережі можуть робити ставки на
аукціонах. Кредит дійсний для всіх ставок, які користувач мережі подає на аукціони, що
проводяться одночасно. У разі аукціону з покроковим підвищенням кількість найвищої
ставки Користувача Мережі на аукціоні буде заблокована з суми фінансового ліміту.
Якщо сума, яку потрібно заблокувати, перевищує доступний кредит Користувача
мережі, подана пропозиція буде автоматично відхилена додатком RBP.
У додатку RBP TSO є можливість встановити окремий Фінансовий лімітний
рахунок/Financial limit Account для кожного користувача мережі. У відповідному
графічному інтерфейсі Додатку RBP як TSO, так і Користувач мережі можуть прозоро
стежити за змінами Фінансового лімітного балансу/Financial limit balance, а також за
даними щодо власності та статусом будь-якого блокування чи клірингу.
TSO може визначити ступінь блокувань, які будуть застосовані для продукту
потужності (Y-річний, Q-квартальний, M-місячний, D-добовий, WD-протягом дня,
збільшений/incremental на кожному аукціоні).
6.1
Перегляд фінансових лімітних рахунків користувача мережі, що належить
певному TSO
Відкрийте меню Основні дані/Master data, вікно перегляду Фінансий ліміт/Financial
limit.
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Financial limit-фінансовий ліміт
Starting credit- стартовий кредит
Locked credit- заблокований кредит
Available credit-доступний кредит
Currency – валюта
Modification time-час модифікації
Modifier actor-особа(актор) модифікатора
Settings – налаштування
Show history-показати історію
Algorithm-Алгоритм
Period of usage-період використання
Financial limit locks -блокування фінансових лімітів (фінансове обмеження)
Locked amount-заблокована сумa
Cleared at-розблоковано в
No operation available-Немає доступних операцій
Currency – валюта

Подання відображається і може бути відфільтровано. Користувачі мережі можуть
бачити лише власні лімітні рахунки, але не можуть їх змінювати. У верхній частині
екрана обмежте кількість лімітних рахунків на одного TSO сумою доступної суми
кредиту (у разі призупинення дії рахунку встановлюється статус - припинений), а в
нижній частині відображаються блокування, що відносяться до вибраного Фінансового
лімітного рахунку. Кредит, заблокований під час запущеного поточного аукціону,
створюється у статусі Поточний/Ongoing, у разі виграшу на аукціоні він змінюється
на Присуджено/Awarded, у випадку нереалізації - на статус Видалено/Deleted.
Присуджені
блокування/Awarded
locks
змінюють
статус
на
Знято(Очищено/розблоковано)/Cleared після того, як його розблокував TSO.
6.2

Визначення поточних блокувань, блокування фінансового ліміту

За умови початку проведення торгів на аукціоні, алгоритм розрахунку ліміту
блокування запускається автоматично. Кредит заблокований, а на Фінансовому
лімітному рахунку/Financial Limit Account користувача мережі створюється запис про
блокування фінансового ліміту в статусі Поточний/Ongoing.
Розрахунок суми заблокованої кількості на лімітному рахунку розраховується для
кожного раунду аукціону і вказується для кожного TSO. Доступний кредит - це різниця
між початковим кредитом і сумою блокування.
Якщо TSO не використовує блокування ліміту і встановлює значення 0 в якості
множника кредитного ліміту і фінансового ліміту користувача мережі, система не
відніматиме кредит у користувача мережі.
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6.2.1 Визначення поточних блокувань, підвид блокування фінансового ліміту:
блокування ліміту для аукціонів з покроковим підвищенням ціни
В рамках даного аукціону сума найвищої ставки серед поданих пропозицій буде
заблокована.
6.2.2 Визначення поточних блокувань, підвид блокування фінансового ліміту:
блокування ліміту для аукціонів з єдиною ціною
Оскільки алгоритм аукціону враховує ставки користувачів мережі незалежно одна від
одної, загальна сума кількостей ставок, помножена на відповідні ціни надбавки
аукціону, буде заблокована в рамках кожного аукціону з кожного користувача мережі.
6.2.3 Визначення поточних блокувань, підвид блокування фінансового ліміту:
блокування ліміту для аукціонів з пропорційним розподілом
Кількість є змінною, ціна вказана. Розмір ставки для разової пропозиції кількості
блокується з кожного користувача мережі.
6.3
Зняти заблокований ліміт - автоматичне очищення від невдалої ставки і
скасованого аукціону
Функція запускається автоматично після проведення аукціону в один та кілька раундів
або після оцінки результатів аукціону та визначення виграшних ставок або відкликання
ставки.
Очищені лімітні блокування і транзакції встановлюються в статусі Видалено/Deleted.
Якщо аукціон встановлено у статусі Видалено/Deleted, блокування знімається з
кожного користувача мережі. У результаті очищення(зняття) будуть перераховані
отримані поля (заблоковані та доступні кредити).
7.

Двосторонні транзакції з передачі потужностей

Під час двосторонньої транзакції, пропоновані для передачі потужності, або право
користування ними передається між користувачами мережі. Тільки користувач мережі,
який передає, може ініціювати транзакцію передачі потужності на вторинному ринку.
Перевірки TSO гарантують, що Користувач мережі, що передає, фактично має достатню
кількість заброньованої потужності, а Користувач мережі-отримувач має право
отримувати та використовувати потужності в конкретній мережі TSO. У разі транзакції
щодо об'єднаних потужностей на вторинному ринку потужності необхідна перевірка та
підтвердження обох відповідних TSO в рамках підтвердження (валідації) передачі.
Користувачі мережі можуть створювати транзакції з передачі потужності на
вторинному ринку вручну або через з'єднання сервер-сервер. Транзакція передачі
потужності на вторинному ринку буде виконана, якщо Користувач мережі-одержувач
підтвердить(схвалить) прийняття транзакції після перевірки відповідним(ими) TSO.
Управління двосторонніми транзакціями здійснюється через налаштування статусу в
системі. Для кожного налаштування статусу реєструється рішення про транзакцію, в
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якому записується, яку дію щодо налаштування статусу виконала сторона та коли.
Схвалення користувача мережі відноситься до даних транзакції, а схвалення TSO (-ів)
відноситься до наявності доступних потужностей користувача мережі. Налаштування
статусу можна виконати також за допомогою функції веб-сервісу. Запити про
двосторонні транзакції, зареєстровані в системі, можна робити через Excel та також
через веб-сервіс. Додаток також пропонує можливість виконувати певні операції через
автоматизований веб-сервіс.
У двосторонній угоді можуть бути вказані такі типи транзакцій: передача користування,
переуступка(доручення), суборенда.
Поля, які з'являються в Двосторонні Угоді/Bilat Deals повинні також бути введені в
таблицю даних:
•
Код/Code: унікальний ідентифікатор для двосторонньої транзакції
•
Статус/State: поточний статус схвалення двосторонньої транзакції: потрібно
схвалення TSO, відхилено TSO, потрібно схвалення Отримувача,
відхилено
Одержувача, схвалено, потрібно схвалення скасування отримувачем, Скасовано,
потрібно підтвердити скасування TSO
•
Користувач мережі, який здійснює передачу/Transferring Network User:
користувач мережі, що передає потужність, створює транзакцію
•
Користувач мережі-одержувач/Recipient Network User: користувач мережі, який
одержує потужність, у списку відображаються тільки ті користувачі мережі, які є
контрактними партнерами для всіх вибраних TSO.
•
Газова година-початок/Starting Gas Hour: перша газова година періоду передачі
•
Кінцева газова година/Ending Gas Hour: Остання газова година періоду передачі
•
Точка мережі/Network Point: точка мережі, до якої застосовується двостороння
транзакція
•
TSO Вихідного потоку/Exit TSO: TSO, від якого виходить потік природного газу,
визначає напрямок потужності
•
Тип передачі TSO Вихідного потоку/Transfer Type Exit TSO: Якщо тип передачі
активовано/увімкнено в TSO Вихідного потоку. Коли пропонується необ'єднана
потужність в міждержавній точці приєднання, увімкнено тип дозволеної передачі в
залученому/зацікавленому TSO, якщо залучений TSO виконує роль виходу для
напрямку потужності (передача у користування, переуступка/доручення, суборенда)
•
TSO Вхідного потоку/Entry TSO: TSO до якого надходить потік природного газу,
визначає напрямок потужності,
•
Тип передачі TSO Вхідного потоку/Transfer Type Exit TSO: Якщо тип передачі
активовано/увімкнено в TSO Вхідного потоку. Коли пропонується необ'єднана
потужність в міждержавній точці приєднання, увімкнено тип дозволеної передачі в
залученому/зацікавленому TSO, якщо залучений TSO виконує роль входу для напрямку
потужності (передача у користування, переуступка/доручення, суборенда).
•
Залучений/зацікавлений TSO/Concerned TSO: У випадку необ'єднаної потужністї
TSO в точних з'єднання, який залучені в мережі
•
Якість потужності/Capacity quality: визначити якість, якщо це переривчата або
гарантована тощо.
•
Тип транспортування/Transportation type: фізичний або бекхол
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•
Тип потужності/Capacity type: об’єднана або необ’єднана
•
Тип продукту/Product type: тип оригінального\первісного продукту, продукт, з
якого здійснюється передача стороною, яка здійснює передачу
•
Кількість/Quantity: кількість для передачі / доставки
•
Одиниця/Unit: кВт / год або кВт / д
•
Ціна/Price: ціна за одиницю потужності в євро, вказується, якщо користувач
мережі (одержувач або передавач) підписаний на послуги системи звітів REMIT, в
іншому випадку не відображається.
•
Час створення/Creation time: час подання двосторонньої транзакції
•
Закінчення терміну дії (UTC)/End of validity (UTC): термін дії двосторонньої
транзакції, час, до якого передача потужності повинна бути схвалена всіма учасниками,
після закінчення терміну дії несхвалені транзакція буде видалена
•
Коментар/Comment: Причини відхилення
•
Особа-модифікатора/Modifier Actor: останній користувач, який змінив
транзакцію
•
Час модифікації (UTC)/Modification time (UTC): Час останньої модифікації
Статуси двосторонніх транзакцій
•
Необхідне схвалення TSO/TSO approval needed: Очікування схвалення TSO (-ів)
•
Відхилено TSO/TSO rejected: (Один з) TSO відхилив трансакцію
•
Необхідне схвалення одержувача/Recipient approval needed: очікує на схвалення
одержувачем
•
Відхилено Одержувачем/Recipient rejected: транзакція відхилена одержувачем:
•
Схвалено/Approved: Трансакція схвалена одержувачем
•
Необхідне схвалення скасування отримувачем/Cancellation recipient approval
needed: схвалена трансакція скасовується користувачем мережі, що здійснює передачу,
Очікування на Скасування схвалення одержувачем
•
Скасовано/Cancelled: скасування схвалено усіма Сторонами
•
Потрібно схвалення скасування TSO/Cancellation TSO approval needed:
Скасування очікує схвалення TSO
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Start – Старт/початок
Create – створити
TSO approve –схвалення TSO
TSO approval needed- Необхідне схвалення TSO
All TSO approve – схвалення усіма TSO
TSO reject- відхилення TSO
TSO rejected- відхилено TSO
Cancel – скасувати
Recipient approval needed -Необхідне схвалення одержувача
Recipient rejected-Відхилено Одержувачем
TSO reject сancellation- TSO відхиляє скасування
Recipient reject сancellation- одержувач відхиляє скасування
Cancellation recipient approval needed -Необхідне схвалення скасування отримувачем
Approved-Схвалено
Cancellation TSO approval needed -Потрібно схвалення скасування TSO

7.1 Перегляд двосторонніх транзакцій
Відкрийте меню Вторинного ринку/Secondary Market, вікно Двосторонні угоди/Bilat
deals
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Після відкриття вікна перегляду відображаються угоди з відповідними даними.
Користувач мережі може бачити транзакції, в яких конкретний користувач мережі є або
тим, який здійснює передачу, або одержувачем.
Знизу у вікні показані рішення, пов'язані з двосторонньою транзакцією, які були
прийняті протягом терміну дії транзакції.
7.2

Створення двосторонньої транзакції

Створіть нову двосторонню транзакцію і після заповнення необхідних полів збережіть
її.

New bilat deal-нова двостороння угода
Transfering network user- користувач мережі,який здійснює передачу
Capacity connectivity – об'єднаність( підключення) потужності
Network point – точка мережі
Recipient network user- користувач мережі-одержувач
Available type-доступний тип
Transportation type – тип транспортування
Auction unit – одиниця аукціону
Gas period type – тип газового періода
Transmitting start time-час початку передачі
Transmitting end time-час закінчення передачі
End of validity-закінчення терміну дії

Транзакція з введеними даними буде збережена, а її статус стане Необхідне схвалення
TSO/TSO approval needed.
7.3
Відправлення повідомлення про схвалення двосторонньої транзакції щодо
передачі потужності
Якщо TSO схвалив транзакцію, система повідомить користувача мережі-одержувача.
7.4
Відправлення повідомлення про відхилення (відмову від) двосторонньої
транзакції щодо передачі потужності
Система надсилає автоматизоване повідомлення залученому одержувачу і
користувачам мережі, які здійснюють передачу в рамках двосторонньої транзакції, а
також дані відхилені TSO.
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7.5

Схвалення двосторонньої транзакції

Після того, як TSO схвалить можливість передачі потужності, транзакція в статусі
Необхідне схвалення отримувача/Recipient approval needed може бути схвалена. Тут
можна ввести будь-яке можливе розподілення балансуючої групи та зберегти
транзакцію. Розподіл балансуючої групи повинен завжди забезпечуватися користувачем
мережі-одержувачем.

Bilat deal – двостороння угода
Create – створити
Approve – схвалити
Reject – відхилити
Recipient approval needed -Необхідне схвалення одержувача
code – код
State – статус
Transfering network user- користувач мережі,який здійснює передачу
Recipient network user- користувач мережі-одержувач

У разі схвалення, потужність буде передана, а система повідомить про цей факт систему
TSO (через підключення сервер-сервер та / або електронної поштою).
Статус транзакції змінюється на Схвалено/Approved.
7.6

Схвалення двосторонньої транзакції через з'єднання сервер-сервер

Звернувшись до служби користувача мережі, послуга Схвалення двосторонньої
транзакції/ApproveBilateralDeal, транзакція також може бути схвалена за допомогою
з'єднання сервер-сервер.
7.7

Відправлення повідомлення про схвалення двосторонньої транзакції

У результаті схвалення транзакції у статусі Необхідне схвалення отримувача/ Recipient
approval needed, повідомлення буде автоматично надіслано.
Після схвалення транзакція отримує статус схваленої. У той же час система повідомить
користувача мережі, який здійснює передачу, електронною поштою.
7.8

Відхилення двосторонньої транзакції

Вибравши
двосторонню
транзакцію
у
статусі
Необхідне
схвалення
отримувача/Recipient approval needed, ми можемо відхилити її, натиснувши кнопку
Відхилити/Reject.
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Bilat deal – двостороння угода
Create – створити
Approve – схвалити
Reject – відхилити
Recipient approval needed -Необхідне схвалення одержувача
code – код
State – статус
Transfering network user- користувач мережі,який здійснює передачу
Recipient network user- користувач мережі-одержувач

Після збереження відхилення, статус транзакції змінюється на
Відхилено
Одержувачем/Recipient rejected Потужність, яка передається не буде прийнята
користувачем мережі-одержувачем.
7.9

Відхилення двосторонньої транзакції через з'єднання сервер-сервер

Звернувшись до служби користувача мережі, послуга Відхилення двосторонньої
транзакції/RejectBilateralDeal та зазначивши причину, можливе також відхилення
через з'єднання сервер-сервер.
7.10

Відправлення повідомлення про відхилення двосторонньої транзакції

У результаті відхилення двосторонньої транзакції в статусі Необхідне схвалення
одержувача/Recipient approval needed, повідомлення надсилається автоматично
користувачу мережі, який здійснює передачу.
Повідомлення буде автоматично надіслано зацікавленим користувачам електронною
поштою.
7.11

Скасування двосторонньої транзакції (не схвалена транзакція)

Скасувати транзакцію у статусі Необхідне схвалення TSO/TSO approval needed.

Транзакція змінює статус на Скасовано/Cancelled.
51

7.12

Скасування двосторонньої транзакції (схвалена транзакція)

Скасувати транзакцію у статусі Схвалено/Approved, якщо ми є користувачем мережі,
який здійснює передачу.

Bilat deal – двостороння угода
Create – створити
Cancel – скасувати
Recipient approval needed -Необхідне схвалення одержувача
code – код
State – статус
Transfering network user- користувач мережі,який здійснює передачу
TSO approval needed- Необхідне схвалення TSO

Транзакція змінює статус на Необхідне схвалення скасування одержувача/Cancellation
recipient approval needed.
7.13 Скасування двосторонньої транзакції через з'єднання сервер-сервер (не
схвалена транзакція)
Звернувшись до служби користувача мережі, послуга Скасування двосторонньої
транзакції/Cancel BilateralDeal, можна скасувати несхвалену двосторонню
транзакцію(угоду).
Транзакція змінює статус на Скасовано/Cancelled.
7.14 Скасування двосторонньої транзакції через з'єднання сервер-сервер
(схвалена транзакція)
Звернувшись до служби користувача мережі, послуга Скасування схвалення
двосторонньої
транзакції/CancelApprovedBilateralDeal,
скасуйте
схвалену
двосторонню транзакцію.
Транзакція
змінює
статус
на
Необхідне
схвалення
скасування
отримувача/Cancellation recipient approval needed.
7.15 Відправлення повідомлення про скасування двосторонньої транзакції (не
схвалена транзакція)
В результаті скасування транзакції в статусі Необхідне схвалення TSO/TSO approval
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needed автоматично буде надіслано електронного листа.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано користувачу мережіодержувачу.
7.16 Відправлення повідомлення про скасування двосторонньої транзакції
(схвалена транзакція)
У результаті скасування транзакції у статусі Схвалено/Approved автоматично буде
надіслано електронного листа.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано користувачу мережіодержувачу.
7.17

Схвалення двосторонньої транзакції скасованої користувачем мережі

Метою цієї функції є скасування вже схваленої двосторонньої транзакції, а саме
схваленої користувачем мережі-одержувачем.
Це може бути ініційовано стосовно транзакції зі статусом Необхідне схвалення
скасування одержувача/Cancellation recipient approval needed користувачем мережіодержувачем за допомогою функції Схвалити скасування/Approve Cancellation.
Трансакція змінює статус на Необхідне схвалення скасування TSO/Cancellation TSO
approval needed.
7.18 Відправлення повідомлення про схвалення двосторонньої транзакції,
скасованої користувачем мережі
В результаті схвалення транзакції зі статусом Необхідне схвалення скасування
одержувача/Cancellation recipient approval needed, автоматично буде надіслано
повідомлення користувачу мережі, який здійснює передачу.
Повідомлення електронною
користувачам мережі.

поштою

буде

автоматично

надіслано

залученим

7.19 Відправлення повідомлення про схвалення двосторонньої транзакції,
скасованої TSO
Якщо TSO схвалює (підтверджує) скасування, система повідомить електронною
поштою, як користувача мережі, який здійснює передачу, так і одержувача.
7.20

Відхилення двосторонньої транзакції скасованої користувачем мережі

Виберіть
транзакцію
в
статусі
Необхідно
схвалення
скасування
одержувача/Cancellation recipient approval needed, натисніть кнопку Відхилити
скасування/Reject cancellation, а потім збережіть її після схвалення питанняпідтвердження.
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Bilat deal – двостороння угода
Create – створити
Recipient - одержувач
code – код
State – статус
Transfering network user- користувач мережі,який здійснює передачу
TSO approval needed- Необхідне схвалення TSO
reject сancellation- відхилити скасування
approve cancellation –схвалити скасування

Після відхилення скасування, транзакція залишається у статусі Схвалено/Approved.
7.21 Відправлення повідомлення про скасування двосторонньої транзакції,
відхиленої користувачем мережі
У результаті відхилення скасування двосторонньої транзакції в статусі Необхідне
схвалення скасування одержувача/Cancellation recipient approval needed, відповідне
повідомлення буде автоматично відправлено залученим користувачам.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано користувачу мережі,
який здійснює передачу. Двосторонню транзакцію було відновлено до статусу
Схвалено/Approved.
7.22 Відправлення повідомлення про відхилення двосторонньої транзакції,
скасованої TSO
Якщо TSO відхиляє скасування, система повідомить користувача мережі, який здійснює
передачу та одержувача шляхом надсилання повідомлення.
7.23

Експорт двосторонніх транзакцій у шаблон Excel

У вікні Двосторонні угоди/Bilat Deals, натиснувши функцію Експорт, ми можемо
здійснити експорт тих транзакції, дата яких потрапляє в інтервал (частковий період
продукту), зазначений у фільтрі періоду.
Після збереження файла починається експорт.
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Система експортує відповідні двосторонні транзакції у заздалегідь сформований файл
Excel. Роз'яснення щодо стовпців можна знайти у розділі Імпорт/Import нижче. Ці
транзакції експортуються системою, дата створення яких знаходиться між початковою
та кінцевою датами (кінцем дня), зазначеними в фільтрі періоду.
7.24

Створення двосторонньої транзакції за допомогою імпорту Excel

Заповнення шаблону файлу Excel дає можливість створити двосторонню транзакцію за
допомогою імпорту Excel.
Файл Excel містить наступні робочі акруші:
•
Інформація/Info
•
Двосторонні пропозиції/Bilateral offers
Таблиця Двосторонні пропозиції/Bilateral offers містить наступні стовпці, темно-сині
стовпці повинні бути заповнені перед імпортом, а сірі поля заповнюються автоматично
після експорту:
•
Двостор. ID/Bilat ID : унікальний ідентифікатор двосторонньої транзакції
•
EIC Продавця-користувача мережі/Seller network user EIC: EIC коду користувача
мережі, який здійснює передачу
•
Назва Продавця-користувача мережі/Seller network user Name: назва користувача
мережі, який здійснює передачу
•
EIC Покупця-користувача мережі/Buyer network user EIC: EIC код користувача
мережі-одержувача
•
Назва Покупця-користувача мережі/Buyer network user Name: Назва користувача
мережі-одержувача
•
EIC точки мережі/Network point EIC: EIC-код точки мережі
•
Назва точки мережі/Network Point Name: назва точки мережі
•
EIC TSO Вихідного потоку/Exit TSO EIC: EIC код TSO вихідного потоку
•
Тип передачі TSO Вихідного потоку/Transfer Type Exit TSO: якщо тип передачі
активовано/увімкнено в TSO Вихідного потоку/Exit TSO.
Коли пропонується необ'єднана потужність в міждержавній точці приєднання,
увімкнено тип дозволеної передачі в залученому TSO, якщо залучений TSO виконує
роль
виходу
для
напрямку
потужності
(передача
у
користування,
переуступка/доручення, суборенда)
•
EIC TSO Вхідного потоку/Entry TSO EIC: EIC код TSO Вхідного потоку
•
Тип передачі TSO Вхідного потоку/Transfer Type Entry TSO: Якщо тип передачі
активовано/увімкнено в TSO Вхідного потоку/Entry TSO. Коли пропонується
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необ'єднана потужність в міждержавній точці приєднання, увімкнено тип дозволеної
передачі в залученому TSO, якщо залучений TSO виконує роль входу для напрямку
потужності (передача у користування, переуступка/доручення, суборенда)
•
EIC Залученого TSO/Concerned TSO EIC: EIC код Залученого TSO
•
Ідентифікатор номінації TSO Вихідного потоку/Nomination Id Entry TSO:
Ідентифікатор Номінації для точки мережі TSO Вихідного потоку відповідно для
випадків об'єднаної та необ'єднаної потужності.
•
Ідентифікатор номінації TSO Вхідного потоку: Ідентифікатор Номінації для
точки мережі TSO Вхідного потоку відповідно для випадків об'єднаної та необ'єднаної
потужності.
•
Тип потужності/Capacity type: тип транспортування, значення (обсяг): об'єднана
та необ'єднана потужность
•
Потік газу/Gas flow: напрям потоку, значення (обсяг): фізичний, бекхол
•
Тип продукту/Product type: тип продукту, на який проводиться аукціон, значення
(обсяг): YEARLY-річний, MONTHLY-місячний, QUARTERLY-квартальний, DAILYдобовий, DAYAHEAD-добу наперед
•
Якість/Quality: якість потужності, значення:FIRM-гарантов., INT-переривч.,
SEAS, FZK, bFZK, BZK, DZK, TAK, Z01, Z02, Z03, Z04, Z07, Z13, ZEW, ZEX, ZEY, ZEZ,
ZFA, ZFB, ZFC, ZFD
•
Газова доба-Початок/Start Gasday: початкова дата періоду передачі, формат:
РРРР.ММ.ДД.Start
•
Газова година-Початок/Start Gashour: Серійний номер початкової газової години
•
Кінцева газова доба/End Gasday: дата закінчення періоду передачі, формат: РРРР.
MM. ДД.
•
Дата початку (UTC)/Start date (UTC): дата початку передачі / постачання UTC
•
Дата закінчення (UTC)/End date (UTC): кінець передачі / постачання UTC
•
Одиниця/Unit: вимірювальна одиниця, значення KW1, KW2
•
Кількість/Quantity: кількість для передачі
•
Ціна/Price: ціна
•
Валюта/Currency: валюта, міжнародний трьохсимвольний код
•
Термін дії (UTC)/Validity (UTC): термін дійсності в UTC, формат:РРРР.ММ.ДД
ГГ: ХХ: СС:
•
Примітки/Note: коментарі, зауваження
•
Статус/Status: статус
•
Коментар-відмова/Refuse comment: обгрунтування відмови
•
Час створення (UTC)/Creation time (UTC): дата створення UTC
Для завантаження натисніть кнопку Імпорт/Import. Після цього ви побачите вікно Нові
Двосторонні угоди/New Bilat Deals, яке дозволяє вам вибрати файл, який ви хочете
завантажити. Натиснувши кнопку Завантажити/Upload, система здійснить необхідну
верифікацію.
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New bilat deal-нова двостороння угода
File to import – файл для імпорту
Browse – перегляд,огляд
Upload – завантажити
Cancel – скасувати

Дані у завантаженому файлі будуть збережені в базі даних.(Формат та інші перевірки,
визначені на момент створення транзакції, виконуються під час імпорту)
7.25

Створення двосторонньої транзакції через веб-сервіс

Звернувшись до служби користувача мережі, послуга Створення двосторонньої
угоди/Service CreateBilateralDeal, ми можемо створити двосторонню транзакцію.
Після проведення перевірок, транзакції створюються в базі даних.
7.26

Термін дії двосторонніх транзакцій

Закінчення строку дії двосторонніх транзакцій
визначається за допомогою
запланованих завдань у системі. При створенні транзакції
автоматично буде
формуватися графік транзакцій, відповідно до дійсністї транзакцій.
Заплановане завдання автоматично виконає видалення транзакції, яка не була схвалена
одержувачем відповідно до графіка.
7.27

Запит на двосторонню транзакцію через веб-сервіс

Звернувшись до служби користувача мережі, за допомогою послуги Отримати
двостороннї угоди/GetBilateralDeals, створіть запит на двосторонню транзакцію.
Послуга заносить до списку ті транзакції, які повинен схвалити користувач мережі.
8.

Транзакції на ринку потужності

За допомогою пропозицій на ринку потужностей користувачі мережі можуть анонімно
пропонувати свої договірні потужності або створювати запити на покупку в системі.
Процес здійснення транзакції на ринку потужності RBP складається з наступних
основних етапів:
1.
Створення оригінальної(первинної) пропозиції: Процес починається з
реєстрації пропозиції про продаж або купівлю, де користувач вводить і реєструє
деталі відповідної пропозиції в системі.
2.
Пошук пропозицій та подання відповідної/пов'язаної пропозиції:
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користувач мережі шукає та вибирає одну з уже створених оригінальних
пропозицій і подає відповідну пов'язану пропозицію
3.
Створення транзакції: За умови успішності проведення перевірок та
наявності доступних потужностей, створюється транзакція з оригінальної та
пов'язаної пропозиції.
Кінець терміну дійсності пропозиції/offer validity визначається для того, щоб або
забезпечити можливість своєчасного створення транзакцій для подання номінацій та
перевірки відповідності (метчингу), або для того щоб завершити термін їх дії. Час
виконання, необхідний для цього, контролюється системним параметром у годинах.
Поля, які відображаються у вікні перегляду і повинні бути введенів таблицю даних:
•
Пропозиція дозволена/доступна/увімкнена: дозволено подання пов'язаної
пропозиції авторизованим користувачам мережі щодо цієї незалежної пропозиції.
•
Власна пропозиція: маркування власних незалежних пропозицій
•
Код: унікальний ідентифікатор пропозицій на ринку потужностей
•
Статус: статус пропозиції / угоди
•
Тип пропозиції: пропозиція продажу чи купівлі
•
Користувач мережі: користувач мережі, який створив пропозицію, через
анонімність участі в торгах користувач мережі може бачити тут тільки себе, в інших
випадках відображається назва АНОНІМ/ANONYM
•
Газова година-Початок: перша газова година газового періоду продажу чи
купівлі
•
Кінцева Газова година: остання газова година газового періоду продажу чи
купівлі
•
Точка мережі: точка мережі, на яку поширюється пропозиція
•
TSO Вихідного потоку: TSO від якого виходить природний газ, визначає
напрямок потужності
•
Тип передачі TSO Вихідного потоку: Якщо тип передачі активовано/увімкнено в
TSO Вихідного потоку. Коли пропонується необ'єднана потужність в точці
міждержавного з’єднання, увімкнено тип дозволеної передачі в залученому TSO, якщо
залучений TSO виконує роль виходу для напрямку потужності (передача у
користування, переуступка/доручення, суборенда)
•
TSO Вхідного потоку: TSO до якого надходить потік природного газу, визначає
напрямок потужності,
•
Тип передачі TSO Вхідного потоку: якщо тип передачі активовано/увімкнено в
TSO Вхідного потоку. Коли пропонується необ'єднана потужність в точці
міждержавного з’єднання, увімкнено тип дозволеної передачі в залученому TSO, якщо
залучений TSO виконує роль входу для напрямку потужності (передача у користування,
переуступка/доручення, суборенда)
•
Залучений TSO: у випадку необ'єднаної потужністї залучений в точці
міждержавного з'єднання TSO, якому належить потужність, запропонована в торгах.
•
Якість потужності: позначте якість як переривчасту, гарантовану тощо.
•
Тип транспортування: напрямок потоку, фізичний або бекхол
•
Тип потужності: об’єднана або необ’єднана
•
Кількість пропозиції: кількість, яку пропонують на продаж або хочуть придбати
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•
Мінімальна квлькість/Minimum quantity: найменша кількість, яка пропонується
для продажу або яку хочуть купити:
•
Одиниця/Unit: кВт / год або кВт / д
•
Ціна пропозиції/Offer price: ціна одиниці потужності
•
Валюта: тип валюти даної ціни
•
Частковий період увімкнено/Partial period enabled: якщо учасник торгів приймає
пропозицію на частковий період в рамках періоду пропозиції, зазначені одиниці
підперіоду віднімаються від відповідного періоду незалежної пропозиції, якщо
досягнуто період їх використання
•
Тип часткового (неповного) періоду/Partial period type: тип одиниці дозволеного
часткового періоду, наприклад: у випадку добового періоду, період пов'язаної
пропозиції повинен включати повні газові доби, кількість яких відповідає підрахунку
часткового періоду (починаючи з першого газової години до останнього газової години
доби) в рамках періоду, зазначеного в незалежній пропозиції.
•
Підрахунок часткового періоду/Partial period count: на скільки одиниць
підперіоду повинна застосовуватися відповідна пропозиція, зроблена за частковий
період: наприклад протягом 3, він повинен охоплювати три цілі газові доби
•
Термін дії пропозиції/Offer validity: час дії пропозиції, дата до якої передача
потужності повинна бути схвалена всіма учасниками, коли термін дії закінчується,
непідтверджена (несхвалена) пропозиція або транзакція буде скасована (пара
незалежної/independent та пов'язаної/related пропозицій)
Спеціальні дані угоди(пара незалежної/independent та пов'язаної/related пропозицій):
•
Код угоди/Deal code: унікальний ідентифікатор транзакції
•
Покупець/Buyer: користувач мережі, що подає пропозицію про купівлю, його
можна побачити тільки після схвалення транзакції.
•
Продавець/Seller: користувач мережі, що подає пропозицію про продаж, його
можна побачити тільки після схвалення угоди.
Статуси Пропозицій Ринку потужності:
•
Подано/Submitted: Пропозиція створена
•
Схвалено/Approved: транзакція схвалена TSO
•
Скасован/Cancelled: видалена або скасована пропозиція через закінчення терміну
дії
•
Відхилено/Cancelled: TSO відхилив транзакцію
•
Необхідне схвалення/Approval needed: транзакція очікує на схвалення TSO
•
Необхідний розподіл балансуючої групи/Balancing group allocation needed:
транзакція очікує введення даних балансуючої групи. Якщо оригінальна пропозиція
була на купівлю, і було отримано пропозицію про продаж, то етап розподілу
балансуючої групи відбудеться до схвалення TSO. Розподіл повинен бути здійсненний
стороною, яка подала пропозицію на купівлю.
Статуси транзакцій на ринку потужності:


Необхідне схвалення/Approval needed: Транзакція очікує схвалення TSO
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Здійснено/Realized: транзакція була схвалена TSO
Відхилено/Rejected: транзакція була відхилена TSO
Необхідно розподілити балансуючу групу/Balancing group allocation needed:
транзакція очікує уточнення даних балансуючої групи
Скасовано/Cancelled: транзакція була видалена через закінчення терміну дії
пропозицій.

Start – Старт/початок
Cancelled – скасовано
Submitted – подано/надіслано
BG allocation needed – необхідний розподіл БГ
Approval needed – необхідне схвалення
Rejected – відхиллено
Realized – реалізовано
Modify (Server-side) – модифікувати/змінити (зі сторони серверу)
Create Independent – створити незалежну
Cancel by system – скасовано системою
Create related sell balancing group – створити пов’язану балансуючу групу продажу
Cancel – скасувати
Create related no BG/ Create related buy BG – створення пов’язаної пропозиції без БГ/створення пов’язаної БГ купівлі
Submit related sell BG – подати пов’язану пропозицію продажу БГ
Submit related buy/ Submit related sell no BG – подати пов’язаної пропозиції купівлі/ подати пов’язаної пропозиції продажу БГ
Reject independent buy resubmit – відхилити повторну подачу незалежної пропозиції купівлі
Allocated – розподіллено
TSO approve – TSO схвалив
Reject independent sell – відхилити незалежну пропозицію продажу
Reject related – відхилити пов’язану пропозицію
All TSOs approve – всі TSO схвалили
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8.1
Перегляд пропозицій на ринку потужностей
Відкрийте меню Вторинний ринок/Secondary Market, вікно перегляду Пропозиції
ринку потужності/Capacity Market Offers.

Master data – основні дані
Auctions – аукціони
Secondary market – вторинний ринок
Welcome page – домашня сторінка
Capacity market offers – пропозиції на ринку потужності
Filter conditions – умови фільтру
Own offer – власна пропозиція
Offer enabled – пропозиція увімкнена/доступна
Offer type – тип пропозиції
State – статус
Submitted – подано/надіслано
Approval needed – необхідне схвалення
Approved – схвалено
Instrument – інструмент
Network point – точка мережі
Capacity quality – обсяг потужності
Capacity connectivity – підключення потужності
Bundled – об’єднана
Unbundled – необ’єднана
Transportation type – тип транспортування
Physical – фізичний
Backhaul – заміщення природного газу (бекхол)
Auction unit – одиниця аукціону
kWh/h – : кВт.год/год
kWh/d – кВт.год/д
Exit TSO – вих TSO
Entry TSO – вх TSO
Concerned TSO – зацікавлений TSO
New offer – нова пропозиція
Create related offer – створити пов’язану пропозицію
Export – експорт
Import – імпорт
Settings – налаштування
Starting gas hour – початкова газова година
Ending gas hour – газова година завершення
Network user – користувач мережі
Original offer – первинна пропозиція
Sell – продаж
Quantity – кількість/обсяг
Minimum quantity – мінімальна кількість/обсяг
Price – ціна
Partial period enabled – увімкнений/доступний частковий період
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Відкриваючи вікно перегляду, відображаються пропозиції з відповідними даними.
Користувач мережі може бачити всі пропозиції, а всі ставки у статусі Подані/Submitted
відображаються, але є можливість подати пов’язану пропозицію лише щодо тих, для
яких дана опція ввімкнена (окреме поле фільтра).
Можна бачити продавця/покупця (тобто самого себе) лише щодо пропозицій, створених
власною організацією.
8.2
Перегляд транзакцій на ринку потужностей
Відкрийте меню Вторинний ринок/Secondary Market, вікно перегляду Угоди ринку
потужності/Capacity Market Deals.

Deal code – код угоди
Buyer NU – NU/користувач мережі покупець
Seller NU – NU/користувач мережі продавець
Gas period – газовий період
To gas period – до газового періоду
Page – сторінка

Після відкриття вікна перегляд,у відображаються транзакції та пов'язані з ними дані.
Користувач мережі може бачити власні транзакції, тобто ті, де він вказаний або як
продавець, або як покупець, тут він також може побачити, чи отримав він пов'язану
пропозицію на свою оригінальну пропозицію, але це все ще очікує на схвалення TSO.
8.3

Подання оригінальної/первинної пропозиції

Ви можете створити нову пропозицію у вікні Пропозиції ринку потужності/Capacity
Market Offers, ввівши необхідні дані, а потім по завершенні введення, зберегти їх. На
увімкненій вкладці Користувачі мережі/Network Users можна вказати, який
користувач мережі може подати відповідну ставку.
Тільки користувачі мережі, з авторизованими ролями на ринку потужності в TSO,
можуть бути ввімкнені/доступними, пізніше правомочні користувачі цих користувачів
мережі можуть подати відповідну пропозицію. Якщо створюючий користувач мережі
має попередню оригінальну пропозицію в TSO, система автоматично копіює список
призначених ввімкнених користувачів мережі, і в цьому випадку не всі доступні
користувачі мережі будуть ввімкнені/отримають доступ.
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New capacity market offer – Нова пропозиція на ринку потужності
Allowed network user – користувач мережі з доступом
Currency – валюта
Sub-period enabled – увімкнений/доступний під-період
Offer validity – термін дії пропозиції
Save – зберегти
Cancel – скасувати

Нова пропозиція буде збережена в базі даних у статусі Подано/Submitted.
8.4

Подання пов'язаної пропозиції

Виберіть будь-яку ставку в статусі Подані/Submitted у вікні перегляду Пропозиції на
ринку потужностей/Capacity Market Offers. Потім натисніть на функцію Створити
пов’язану пропозицію/Create related offer. Після введення даних збережіть їх.
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Дані будуть збережені, і буде створена пара пропозицій/offer pair. Їх статус змінюється
або на Необхідне схвалення/Approval needed, або на Необхідний розподіл балансуючої
групи/Group Allocation Needed. Лише користувач мережі, який може подати первинну
пропозицію, може надіслати пов’язану пропозицію.
8.5 Визначення даних балансуючої групи
Якщо тип первинної пропозиції є купівля та отримана відповідна пропозиція продажу, крок
розподілу балансуючої групи відбувається до моменту схвалення TSO. У цей момент сторона,
що створює пропозицію купівлі, здійснює розподіл. Якщо первинна пропозиція була на
продаж, необхідно записати розподіл балансуючої групи, коли була створена відповідна
пропозиція на купівлю, та в такому випадку немає конкретного кроку розподілу.
У вікні Пропозиції на ринку потужності натисніть на функцію Розподілити/Allocate. Після
введення даних збережіть процес.
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Offer data – дані пропозиції
Shareable quantity – кількість/обсяг, що розділяється
Shared quantity – спільна кількість
Balancing group member – члени балансуючої групи

Після заповнення необхідних полів дані будуть збережені. Пропозиції та збіг пар пропозицій
переходять у статус Необхідне схвалення/Approval needed.
8.6 Скасування пропозиції
У вікні Пропозиції на ринку потужності оберіть потрібну пропозицію в статусі
Надіслано/Submitted та натисніть на функцію Скасувати/Cancel. Підтвердження має бути
схваленим.

Після підтвердження пропозиція отримує статус Скасовано/Cancelled. (Зміни щодо
скасованої пропозиції неможливі).
8.7 Експорт пропозицій на ринку потужності
У вікні Пропозиції на ринку потужності оберіть функцію Експорт/Export та збережіть.

Після збереження система експортує відповідні первинні пропозиції на ринку потужностей у
статусі Надіслано/Submitted у заздалегідь розроблений шаблон Excel файлу, стосовно якого
користувач мережі, що використовує систему, має право подати відповідну пропозицію.
Дивіться розділ Імпорт/Import щодо вмісту даних.
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8.8 Створення пропозиції на ринку потужностей за допомогою імпорту Excel
Можливо також створити як оригінальну, так і пов’язану пропозицію із завантаженням в Excel.
Щоб створити пов’язану пропозицію, рекомендується спочатку виконати експорт.
Excel містить такі вкладки:




Інформація/Info
Пропозиції на ринку потужності/Capacity Market Offers
Увімкнені користувачі мережі (які мають доступ)/Enabled NUs

Вкладка Пропозиції на ринку потужності містить наступні стовпці, темно-сині стовпці
потрібно заповнити перед імпортом, а сірі поля заповняються автоматично після експорту:























Ідентифікатор пропозиції на ринку потужності: унікальний ідентифікатор для
незалежної пропозиції на ринку потужності, при створенні нової незалежної ставки,
введіть будь-яке довільне від’ємне ціле число
Тип пропозиції: тип ставки, значення: Продаж, Купівля
EIC-код Користувача мережі-продавця: EIC-код Користувача мережі-продавця,
залежно від типу пропозиції з даними N/A (відсутні дані)
Ім'я Користувача мережі-продавця: ім'я Користувача мережі-продавця, залежно від
типу пропозиції зі значенням Анонім
EIC-код Користувача мережі-покупця: EIC-код Користувача мережі-покупця, залежно
від типу пропозиції з даними N/A (відсутні дані)
Ім'я Користувача мережі-покупця: ім'я Користувача мережі-покупця, залежно від типу
пропозиції зі значенням Анонім
EIC Мережевої точки: EIC-код мережевої точки
Назва Мережевої точки: назва мережевої точки
EIC-код Вих TSO: EIC-код Вих TSO
Тип передачі Вих TSO: якщо тип передачі доступний/увімкнений при виході TSO.
Якщо необ’єднана потужність пропонується в точці міждержавного з’єднання,
включається тип передачі для зацікавленого/залученого TSO, якщо зацікавлений TSO
виступає у ролі Виходу для напрямку потужності (передача у користування,
призначення, суборенда)
EIC-код Вх TSO: EIC-код Вх TSO
Тип передачі. Вх TSO: Якщо тип передачі доступний/увімкнений при вході TSO. Якщо
необ’єднана потужність пропонується в точці міждержавного з’єднання, включається
тип передачі для зацікавленого/залученого TSO, якщо зацікавлений TSO виступає у
ролі Входу для напрямку потужності (передача у користування, призначення,
суборенда)
EIC-код зацікавленого TSO: EIC-код залученого TSO
Ідентифікаційний номінації вих TSO: Ідентифікатор номінації для мережевої точки вих
TSO, відповідно, для випадку об’єднаної або необ’єднаної потужності
Ідентифікаційний номінації вх TSO: Ідентифікатор номінації для мережевої точки вх
TSO, відповідно, для випадку об’єднаної або необ’єднаної потужності
Тип потужності: тип потужності, значення: об’єднана, необ’єднана
Потік газу: тип транспортування, значення: фізичний, заміщення природного газу
(бекхол)
Якість: якість потужності, значення: FIRM, INT, SEAS, FZK, bFZK, BZK, DZK, TAK,
Z01, Z02, Z03, Z04, Z07, Z13, ZEW, ZEX, ZEY, ZEZ, ZFA, ZFB, ZFC, ZFD
Початок газового дня: дата початку періоду передачі, формат: РРРР.MM.ДД.
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Початок газової години: число першої газової години на початок періоду передачі
Кінець газового дня: дата закінчення періоду передачі (кінець газового дня), формат:
РРРР.MM.ДД.
Кінець газової години: число останньої газової години на кінець періоду передачі
Дата початку (UTC): початок передачі в UTC
Дата закінчення (UTC): кінець передачі в UTC
Одиниця: одиниця виміру, значення: KW1, KW2
Кількість: об’єм для передачі
Мінімальна кількість: мінімальний об'єм
Ціна: ціна
Валюта: валюта, міжнародний трьох-символьний код
Увімкнено під-період: увімкнений частковий період, значення у випадках, якщо так 1, ні - 0
Тип під-періоду: тип під-періоду, значення: година, день, місяць, квартал, рік
Підрахунок під-періоду: одиниця вимірювання під-періоду
Термін дії (UTC): термін дії в UTC, формат РРРР.MM.ДД ГГ:ХХ:СС
Статус: статус, надіслано
Ідентифікатор пов’язаної пропозиції: унікальний ідентифікатор пов’язаної пропозиції,
для створення пов’язаної пропозиції заповніть будь-яке від’ємне ціле число в рядку
незалежної пропозиції, пов'язана пропозиція буде подана до незалежної пропозиції
Кількість пов’язаної пропозиції: кількість пов’язаної пропозиції має відповідати
кількості незалежної пропозиції або часткової її кількості, якщо в незалежній
пропозиції була мінімальна кількість пропозиції
Початок газового дня пов’язаної пропозиції: дата початку періоду передачі, формат:
РРРР.MM.ДД.; має відповідати незалежній пропозиції, якщо тільки незалежна
пропозиція не дала можливості подати пропозицію на під-період
Початок газової години пов’язаної пропозиції: число першої газової години на початок
періоду передачі має відповідати незалежній пропозиції, якщо тільки незалежна
пропозиція не дала можливості подати пропозицію на під-період
Кінець газового дня пов’язаної пропозиції: дата закінчення періоду передачі, формат:
РРРР.MM.ДД., має відповідати незалежній пропозиції, якщо тільки незалежна
пропозиція не дала можливості подати пропозицію на під-період
Кінець газової години пов’язаної пропозиції: число останньої газової години на кінець
періоду передачі, має відповідати незалежній пропозиції, якщо тільки незалежна
пропозиція не дала можливості подати пропозицію на під-період
Дата початку пов’язаної пропозиції (UTC): початок передачі в UTC
Дата закінчення пов’язаної пропозиції (UTC): кінець передачі в UTC
Термін дії пов’язаної пропозиції (UTC): термін дії в UTC, формат РРРР.MM.ДД
ГГ:ХХ:СС

На відкритій вкладці Користувач мережі ви маєте можливість ввести авторизованих
користувачів мережі із наступними даними:




Ідентифікатор референтної пропозиції на ринку потужності: Ідентифікатор для
референтної пропозиції з вкладки пропозицій на ринку потужності
EIC-код авторизованого користувача мережі: EIC-код авторизованого користувача
мережі
Ім’я авторизованого користувача мережі: ім'я авторизованого користувача мережі (не
потрібно)
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Система не вимагає, щоб ідентифікатор референтної пропозиції на ринку потужності був
унікальним, усі авторизації можуть оброблятися одним ідентифікатором пропозиції (у вкладці
Пропозиції на ринку потужності/Capacity Market Offers ви можете використовувати те саме
негативне значення, для якого має реєструватися та ж сама авторизація).
Наприклад: Після експорту файл Excel включає 5 первинних пропозицій, їх ідентифікатори це їх ідентифікатор системи (натуральні цілі числа). Користувач додає нові рядки до
пропозицій, це будуть нові первинні пропозиції. Користувач вводить -1 до кожного рядка в
полі Ідентифікатор пропозиції на ринку потужності/Capacity market offer ID. Користувач
заповнює відповідні рядки пропозицій у випадку 3 (з 5) існуючих експортованих рядків, які
стають пов’язаними пропозиціями, поданими користувачем. Користувач вводить в кожне поле
«Ідентифікатор пов’язаної пропозиції/Related Offer ID» -1. У цьому випадку на вкладці
Авторизовані користувачі мережі достатньо лише один раз перерахувати користувачів
мережі, авторизованих користувачем, і ввести значення -1 для них будь-де в полі
«Ідентифікатор референтної пропозиції на ринку потужності/Referred Capacity market offer
ID».
Ви повинні включити/дати доступ принаймні одного користувача мережі для первинної
пропозиції. Не вимагається надавати дозвіл користувачу мережі для пов’язаної пропозиції,
однак це можливо.
Щоб імпортувати, виберіть функцію Імпорт/Import у вікні Пропозиції на ринку потужностей.
Виберіть файл, який потрібно завантажити. Натиснувши кнопку Завантажити/Upload,
система виконає необхідні перевірки.

File to import – файл для імпорту
Upload – завантажити
Cancel – скасувати
Browse – огляд

Дані у завантаженому файлі будуть збережені в базі даних.
8.9 Планові завдання щодо управління кінцевим терміном пропозиції
Заплановані завдання в системі обробляють термін дії пропозицій. Після створення пропозиції
автоматично визначається термін дії для кожної пропозиції. У випадку під-періоду для
початкової пропозиції буде встановлено додатковий графік: за час до початку першої газової
години під-періоду, зазначеного в пропозиції (якщо термін дії пропозиції не буде коротшим).
Заплановані завдання приведуть до закінчення пропозицій в залежності від часу або зміни
періоду пропозиції.
8.10 Відправлення повідомлення про схвалення переданої потужності
Система повідомляє користувачів мережі, які беруть участь в транзакції, про схвалення
передачі потужності та її деталі.
8.11 Відправлення повідомлення про відхилення потужності, що передається
У результаті транзакції, відхиленої TSO, повідомлення буде автоматично надіслане.
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Система надсилає автоматичне повідомлення зацікавленим користувачам про транзакцію на
ринку потужностей, відхилену TSO та її реквізити. Якщо в транзакції задіяно два Оператора,
інший TSO також отримає копію листа.
9. Повернення потужності
Користувачі мережі можуть повернути будь-яку частину своєї договірної гарантованої річної,
квартальної або місячної потужності в мережевій точці та на період, який вони обрали для
перепродажу TSO.
Користувачі мережі можуть подати запит на повернення в будь-який час, однак система врахує
лише ту потужність, яка буду запропонована для наступного аукціону, та які були записані до
розрахунку потужності, доступної для такого конкретного аукціону.
Повернена потужність не може бути продана на вторинному ринку та не може бути передана
шляхом переміщення споживачів.
Поля, які відображаються у вікні повернення потужності та можуть бути введені в лист даних:




















Код: унікальний ідентифікатор для повернення потужності
Статус: поточний фактичний статус повернення потужності: необхідне схвалення,
відхиллено, затверджено, необхідне схвалення скасування, скасовано
Повернення Користувачем мережі: користувач мережі, який повертає потужність і
реєструє повернення
Початок повернення: початковий газовий день періоду повернення
Завершення повернення: дата завершення, газовий день періоду повернення
Мережева точка: мережева точка, до якої відноситься повернення потужності
Вихід з TSO: TSO, від якого надходить природний газ, визначає напрямок потужності,
Вхід до TSO: TSO, до якого надходить природний газ, визначає напрямок потужності,
Зацікавлений TSO: у випадку необ’єднаної потужності, в точці міждержавного
з’єднання, TSO, якому належить потужність, що повертається
Якість потужності: маркування якості як переривчаста, гарантована тощо.
Тип транспортування: фізичне або заміщення природного газу (бекхол)
Тип потужності: позначення об’єднаної або необ’єднаної потужності
Тип продукту: тип вихідного продукту, з якого передаюча сторона вимагає
перетворення
Кількість: кількість, яку повертають
Одиниця: кВт.год/год або кВт.год/д
Час створення: дата створення повернення
Коментар: створення коментаря
Автор змінення: остання модифікація транзакції
Час модифікації (UTC): час останньої модифікації

Статуси повернення:






Необхідне схвалення: повернення створене і чекає схвалення TSO
Схвалено: TSO схвалив
Скасовано: транзакцію скасовано
Відхиллено: TSO відхилив транзакцію
Необхідне схвалення скасування: скасування раніше схваленої транзакції чекає
схвалення TSO
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Start – Старт/початок
Create – створити
Approve – схвалити
Reject – відхилити
Cancelled – скасовано
Approval needed – необхідне схвалення
All TSO approve – всі TSO схвалили
All TSO approve cancellation – всі TSO схвалили скасування
Approved – схвалено
Reject cancellation – відхилити скасування
Cancellation approval needed – необхідне схвалення скасування
Rejected – відхиллено
Cancel – скасувати
Allocated – розподіллено

9.1 Перегляд повернень потужності
Відкрийте
меню
Вторинного
потужності/Capacity surrenders.

ринку/Secondary

Market,

вікно

Повернення

Surrender period – період повернення
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Surrending network user – користувач мережі, що здійснює повернення
Surrender start – початок повернення
Surrender end – кінець повернення
Occurred time – час повернення

Коли вікно відкриється, відобразяться дані про повернення та пов'язані з ними дані.
Користувачі мережі можуть бачити власні транзакції.
Знизу відображаються рішення, пов’язані з поверненнями потужності, які були створені
протягом циклу існування транзакції.
9.2 Створення повернення потужності
У вікні Повернення потужності/Capacity surrender виберіть функцію Нове повернення
потужності/New Capacity Surrender. Після заповнення необхідних полів збережіть дані.

Повернення потужності генерується в статусі Необхідне схвалення/Approval needed і
зберігається в базі даних.
9.3 Створення повернення потужності через з'єднання сервер-сервер
Викликавши службу користувача мережі, Створити угоду про повернення
потужності/CreateSurrenderedCapacityDeal, створіть нове повернення потужності.
Після завершення перевірок транзакції створюються в базі даних.
9.4 Відправлення повідомлення про схвалення повернення потужності
Після схвалення TSO, повідомлення про схвалення будуть надіслані автоматично.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано зацікавленим (залученим) в
транзакції користувачам мережі.
9.5 Відправлення повідомлення про відхилення повернення потужності
Коли TSO відхиляє повернення, повідомлення про відхилення буде надіслане автоматично
зацікавленому користувачеві мережі, а статус зміниться.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано зацікавленим (залученим) в
транзакції користувачам мережі.
9.6 Скасування транзакції повернення потужності (несхвалена транзакція)
У вікні Повернення потужності/Capacity surrender, натискання на транзакцію в статусі
Необхідне схвалення/Approval needed дозволяє стороні, яка виконує запис, виконати
скасування відповідною функцією, призначеною для цього.

71

Capacity surrenders – повернення потужності

У результаті скасування, статус повернення змінюється на Скасовано/Cancelled.
9.7 Скасування транзакції повернення потужності (схвалена транзакція)
У вікні Повернення потужності/ Capacity surrender, натиснувши на транзакцію, яка вже має
статус Схвалено/Approved, сторона може скасувати транзакцію відповідною функцією,
призначеною для цього.

У результаті скасування, статус повернення змінюється на Необхідне схвалення
скасування/Cancellation approval needed.
9.8 Скасування транзакції повернення потужності через з'єднання сервер-сервер
(несхвалена транзакція)
Викликавши службу користувача мережі, Скасувати угоду про повернення
потужності/CancelCapacitySurrenderedDeal, можна скасувати ще не схвалену транзакцію.
У результаті скасування, статус транзакції змінюється на Скасовано/Cancelled.
9.9 Скасування транзакції повернення потужності через з'єднання сервер-сервер
(схвалена транзакція)
Викликавши службу користувача мережі, Скасувати схвалення угоди про повернення
потужності/CancelApproveCapacitySurrenderedDeal, можна скасувати вже схвалену
транзакцію.
У результаті скасування, статус транзакції
скасування/Cancellation approval needed.

змінюється

на

Необхідне

схвалення

9.10 Відправлення повідомлення про схвалення скасування повернення потужності
Після скасування схвалення TSO, повідомлення буде надіслано зацікавленому користувачу
мережі автоматично.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано зацікавленому (залученому)
в транзакції користувачу мережі.
9.11 Відправлення повідомлення про відхилення скасування повернення потужності
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У результаті відхилення транзакції у статусі Необхідне схвалення скасування/Cancellation
approval needed, відповідне повідомлення буде надіслано зацікавленому користувачу мережі
автоматично.
Повідомлення електронною поштою буде автоматично надіслано зацікавленому (залученому)
в транзакції користувачу мережі.
9.12 Запит щодо повернень потужності через з'єднання сервер-сервер
Викликавши службу користувача мережі, Повернення потужності/Get CapacitySurrender,
можна запитувати повернення потужності.
Служба перелічує повернення, які користувач мережі повинен схвалити.

10. Перетворення потужності
Система дозволяє користувачеві мережі вказувати запит на перетворення потужності,
встановлюючи стандартні параметри продукту потужності та вказуючи номери контрактів.
Система повідомляє про запит відповідних TSO, які можуть схвалити/відхилити запит на
платформі RBP або автоматично, використовуючи інтерфейс веб-сервісу. У разі відповіді
TSO, система сповістить TSO та користувача мережі про результат, а також TSO через
інтерфейс.
Під час запиту на перетворення потужності користувач мережі просить TSO не розглядати
об’єднану потужність, придбану на аукціоні, як нове бронювання, а перетворити раніше
придбану необ’єднану потужність в об’єднану.
RBP дозволяє вводити попередній запит під час подання торгів, тоді як фактичний запит може
бути поданий на окремому графічному інтерфейсі протягом декількох днів, визначених TSO
після дати завершення вже проведеного аукціону на RBP.
10.1 Перегляд перетворень потужності
Відкрийте меню Аукціонів, вікно Перетворення потужності.

Capacity conversions – перетворення потужності
Conversion period start – початок періоду перетворення
Conversion period end – кінець періоду перетворення
Bundled auction – аукціон об’єднаної потужності

Користувач мережі може переглядати створені ним запити.
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10.2 Створення запиту на перетворення потужності
Щоб створити запит на перетворення потужності під час аукціону, див. розділ «Подання
заявки: створення запиту на перетворення потужності».
10.3 Створення запиту на перетворення потужності після закриття аукціону
У вікні Перетворення потужності натисніть кнопку Створити/Create. Після заповнення
необхідних полів натисніть кнопку Зберегти/Save.

Conversion request – запит на перетворення
Unbundled contract number – номер контракту на необ’єднану потужність
Unbundled product type – тип продукту необ’єднаної потужності

Після збереження, разом із наданими даними буде створений новий запит на перетворення
потужності в статусі Надісланий/Submitted.
10.4 Відправлення повідомлення про підтвердження перетворення потужності
У результаті запиту на перетворення потужності, схваленого TSO, відповідне повідомлення
буде надіслане автоматично.
Система надсилає повідомлення електронною поштою користувачеві мережі про схвалення
TSO.
10.5 Відправити повідомлення про відхилення запиту на перетворення потужності
У результаті запиту на перетворення потужності, відхиленого TSO, відповідне повідомлення
буде надіслане автоматично.
Система надсилає повідомлення електронною поштою користувачеві мережі про відхилення
TSO.
11. Публікація ACER (REMIT)
Оператор RBP як механізм зареєстрованого генератора звітів (RRM), затверджений
Європейським агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER),
забезпечує генерацію xml-файлів звітів, сумісних із системою ARIS, щодо транзакцій з
первинною потужністю (для TSO) та транзакцій вторинного ринку (для користувачів мережі)
та їх звітування або через TSO, або через власний RRM користувача мережі або Оператора
RBP відповідно до затвердженої RRM.
Відповідно до положень Регламенту № 1348/2014/ЄС, Оператор RBP надає дані про
транзакції, виконані на RBP, доступними для TSO та користувачів мережі на основі окремої
угоди та передає їх до бази даних, що керується ACER, на вимогу користувача мережі.
11.1 Складання списку звітів вторинної потужності
Відкрийте меню Ринок вторинної потужності/Secondary Market, перегляд звітів REMIT.
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REMIT reports – звіти REMIT
Preview – перегляд
Bilat deal – двостороння угода
Capacity market deal – угода на ринку потужності
Capacity market offer – пропозиція на ринку потужності
Document version – версія документу

Ви можете переглянути список звітів про вторинну потужність.
11.2 Перегляд звіту про вторинну потужність
Відкрийте вікно звітів REMIT, а потім натисніть на посилання версії документа для звіту,
вибраного з переліку.

Відобразиться лист даних зі звітом REMIT.

REMIT reports – звіти REMIT
Submission date – дата подання
Sequence id – ідентифікатор послідовності
Receipt – підтвердження отримання
Load code – код завантаження
File name – назва файлу
Validation key – ключ перевірки
Validation error code – код помилки перевірки
Validation error description – опис помилки перевірки
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11.3 Завантаження звітів про вторинну потужність через веб-сервіс
Викликавши службу користувача мережі, ЗавантаженняЗвітуRemit/DownloadRemitReport,
запустіть запит на отримання звітів. Сервіс повертає звіти за вибраний період.
12. RBP.eu
12.1 Перша реєстрація користувача на RBP
На сайті rbp.eu Користувачі мережі, які ще не зареєстровані, спочатку повинні
зареєструватися, натиснувши на Реєстрація у розділі Вхід у систему, після введення
необхідної інформації у відображену форму даних, яку можна зберегти за допомогою кнопки
Реєстрація/Register. Тоді ви отримаєте посилання для активації на електронну пошту. Якщо
ви відкриєте це посилання, нова реєстрація вважатиметься успішною.

News and events – новини та події
Secure area – зона дії системи безпеки
Capacity auctions – аукціони потужності
Buy-back auctions – аукціони зворотного викупу
Members and IPs – члени учасники та міждержавні точки
Useful information – корисна інформація
User registration form – форма реєстрації користувача
Full name – повна назва/ім’я
Email address – поштова адреса
Password – пароль
Confirm password – підтвердження паролю
Phone number – номер телефону
Captcha – повністю автоматизований публічний тест Тьюринга для розрізнення комп'ютерів і людей

Нова реєстрація створюється спочатку в неактивному статусі, і посилання на активацію
надсилається на вказану електронну адресу. Після відкриття посилання активації користувач
стає активованим. Посилання активації можна відкрити лише протягом 15 хвилин після
надсилання.
12.1.1 Нагадування пароля
Якщо ви забули свій пароль, є внутрішньо системне нагадування про пароль, яке допоможе
вам отримати доступ до раніше створеного облікового запису. Під час входу ви знайдете
функціональну кнопку для цієї мети. Якщо натиснути її, відобразиться нова вкладка.
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Log in – вхід у систему
Forgot my password – забули пароль

Тут вам потрібно ввести зареєстровану електронну адресу та відповісти на питанняпідтвердження. Після цього система надсилає посилання на вказану електронну адресу. Якщо
ви відкриєте його, ви можете встановити новий пароль.
Ця функція використовується лише при першій реєстрації, подальша реєстрація користувача
та управління власними даними здійснюються, як вказано в меню Основні дані/Master Data
користувача у додатку RBP.

Reset password – відновити пароль

12.2 Складання списку новин та події
Відкрийте rbp.eu, меню Новини та Події/News and Events.

Коли список відкриється, з’являться новини та події.
12.3 Перегляд новин та подій
У меню rbp.eu Новини та події/News and Events відкривають посилання на новини або події.
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У спливаючому вікні відображаються подробиці новин або подій.
12.4 Складання списку UMM (термінові повідомлення)
Відкрийте rbp.eu, меню UMM.

Коли відкриється список, відображатимуться UMM (позапланові/надзвичайні заходи з
обслуговування/термінові повідомлення).
12.5 Перегляд UMM
На сайті rbp.eu натисніть на посилання конкретного UMM щоб відкрити вікно з його
інформацією.
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12.6 Складання списку аукціонів потужності
Відкрийте rbp.eu, меню аукціонів потужності.

EIC code – EIC код
Quality – якість
Measure unit – одиниця вимірювання
Opening time – час відкриття
Network Point EIC code – EIC код точки мережі
Reserve price – початкова ціна
Post date – Дата публікації
Last update – Останнє оновлення
Capacity valid from/to – потужність доступна з/до

Коли список відкриється, аукціони також відобразяться. Знайдіть потрібні аукціони за
допомогою відповідних фільтрів. Ви можете експортувати результати фільтру з меню
Налаштування у бажаному форматі.
12.7 Складання списку аукціонів зворотного викупу
Відкрийте rbp.eu, меню аукціонів зворотного викупу.
79

Коли список відкриється, аукціони зворотного викупу також відобразяться. Знайдіть потрібні
аукціони за допомогою відповідних фільтрів. Ви можете експортувати результати фільтру з
меню Налаштування у бажаному форматі.
12.8 Складання списку членів та IP
Відкрийте rbp.eu, меню членів та IP.

Відкриється список, а в окремих блоках відображатимуться TSO, користувачі мережі, точки
міждержавного з’єднання, внутрішні точки на TSO.
12.9 Складення списку місячних аукціонних звітів
Відкрийте rbp.eu, меню Корисна інформація, Звіти аукціону.

Auction reports – звіти аукціону
RBP monthly auction reports – місячні звіти аукціону RBP

Коли список відкриється, звіти аукціону також відобразяться.
13. rbp.eu запит на реєстрацію
13.1 Створити новий запит на реєстрацію RBP
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Після відкриття посилання rbp.eu на запит реєстрації RBP (після входу, в тексті або через
випадне меню RBP, реєстрація в Регіональній платформі бронювання) введіть дані та
збережіть шаблон.

Administrator user data – користувацькі дані адміністратора
Certificate file – файл сертифікату
Company information – інформація про компанію
Company name – назва компанії
Registration number – номер реєстрації
Registered at – зареєстровано в
TAX number – податковий номер
Account keeping institution – установа, що веде облік
Bank account number – номер рахунку в банку
National identification number – національний ідентифікаційний номер
Address data – дані адреси
Country – країна
Postal code – поштовий індекс
City – місто
District – регіон
Street – вулиця

Після натискання кнопки Зберегти/Save створюється новий запит на реєстрацію в RBP у
статусі Збережено/Saved.
13.2 Редагувати запит на реєстрацію RBP
Посилання rbp.eu на запит реєстрації RBP може бути використане для доступу до раніше
збереженого шаблону зареєстрованого користувача. Після відкриття посилання ви можете
змінити потрібні дані та зберегти зміни.
Зміни будуть збережені.
13.3 Введіть запит на реєстрацію RBP
Посилання rbp.eu на запит реєстрації RBP може використовуватися для доступу до раніше
збереженого аркуша/форми даних зареєстрованого користувача. Після відкриття посилання
натисніть Подати/Submit.
Запит встановлюється у статусі Надіслано/Sent.
13.4 Створити новий запит на реєстрацію FGSZ IP
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Ви також можете надіслати запит на доступ до IP FGSZ з веб-сайту rbp.eu. Це доступно за
посиланням на запит реєстрації IP rbp.eu (після входу, в тексті або через випадне меню RBP,
реєстрація користувачів мережі). Після відкриття посилання введіть, а потім збережіть дані.

Після натискання кнопки Зберегти/Save створюється новий запит на IP реєстрацію у статусі
Збережено/Saved. Частково заповнений шаблон можна зберегти лише після заповнення
обов'язкових полів.
13.5 Модифікація запиту на реєстрацію FGSZ IP
Посилання запиту на реєстрацію IP rbp.eu може бути використане для доступу до раніше
збереженого шаблону користувача, який увійшов у систему. Після відкриття посилання
відредагуйте потрібні дані та збережіть зміни.
Зміни будуть збережені.
13.6 Введіть запит на реєстрацію IP FGSZ
Посилання rbp.eu на запит реєстрації IP може бути використане для доступу до раніше
збереженого шаблону користувача, який увійшов у систему. Після відкриття посилання
натисніть на функцію Подати/Submit. Запит встановлюється у статусі Надіслано/Sent.
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