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БІЗНЕС ПРАВИЛА 

Що застосовуються на точках з’єднання Ананьїв; Гребеники; Лиманське; Каушани; 
Олексіївка, Віртуальна точка Республіка Молдова (точка виходу на прикордонних 
споживачів Р.Молдова) між ГТС України та Республіки Молдова відповідно до Угоди 

про взаємодію з оператором суміжної ГТС 
 
 

 
1. Процедура мечінгу 

a) Користувач системи може подати Оператору ГТС Р.Молдови або Оператору ГТС 
України номінацію на Газову добу Д не пізніше кінцевого терміну для подачі номінацій 
газової доби Д-1. Кінцевий термін для подачі номінацій 13:00 UTC (в зимовий період) і 
12:00 UTC (в літній період) Газової доби Д-1. У разі відсутності номінацій Користувача 
системи, поданих згідно з правилами до кінцевого терміну подачі номінацій, вважається, 
що номінація такого Користувача системи дорівнює нулю (0); 

Номінації, подані Користувачами системи в ГТС України і Молдови в кубічних метрах, 
для цілей мечінгу, аллокації, ведення ОБР та протоколювання перераховуються в кількість 
газу в енергетичних одиницях з використанням прогнозованого показника вищої теплоти 
згоряння (ВТЗ). Кількість газу в енергетичних одиницях для цілей номінування і мечінгу 
на кожну Газову добу Д розраховується виходячи з ВТЗ, визначеної на прикордонних ГВС 
та/або ПВВГ за Газову добу Д-2. 

b) до 13:30 UTC (в зимовий період) і до 12:30 UTC (в літній період) Газової доби «Д-1» 
Оператор ГТС Р.Молдови повідомляє Оператору ГТС України інформацію щодо 
оброблених номінованих кількостей газу на Газову добу «Д »по кожній шипер-парі, в тому 
числі про номінації відносно операцій Бекхол, у вигляді повідомлення DELORD згідно з 
форматом Edig@s-XML і протоколом AS4. Якщо інформацію в такому форматі відправити 
неможливо, повідомлення відправляються в форматі Excel на електронну пошту. 
Вважається, що оброблені обсяги рівно розподіляються по годинах протягом доби Д. 

с) Після отримання повідомлення DELORD Оператор ГТС України проводить внутрішню 
оцінку можливості виконання номінованих кількостей з повідомлення DELORD. Після 
оцінки, Оператор ГТС України проводить процедуру узгодження оброблених кількостей 
газу за Газову добу «Д» за кодом кожної шипер-пари, в тому числі відносно номінацій на 
операції Бекхол. 

Оператор ГТС України повідомляє Оператору ГТС Р.Молдови підсумки не пізніше 45 
хвилин після отримання повідомлення «DELORD», в тому числі про оброблені 
кількості відносно операції Бекхол, у вигляді повідомлення DELRES згідно з форматом 
Edig@s-XML і протоколом AS4. Якщо інформацію в такому форматі відправити 
неможливо, повідомлення відправляються в форматі Excel на електронну пошту. 

d) Якщо в результаті вищевказаної перевірки даних оброблені кількості відрізняються, то 
застосовується «правило меншого значення», а потім Оператор ГТС України повідомляє 
Оператору ГТС Р.Молдови про підсумки. 

e) Якщо розбіжності відсутні, узгодження вважається задовільним, а Оператор ГТС 
України повідомляє Оператору ГТС Р.Молдови про позитивні підсумки узгодження для 
газової доби «Д»; 

f) Сторони погоджуються з тим, що останнє застосоване повідомлення DELORD, яке було 
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відправлено до закінчення терміну для подачі номінацій 13:00 UTC (в зимовий період) і 
12:00 UTC (в літній період) Газової доби Д-1, буде прийнято до уваги. Будь-яке 
повідомлення DELORD, відправлене після цього терміну, повинно розглядатися як запит 
на реномінацію. 

g) У випадку, якщо Оператор ГТС Р.Молдови не видає повідомлення DELORD в термін, 
для подачі номінацій 13:00 UTC (в зимовий період) і 12:00 UTC (в літній період) Газової 
доби Д-1, Оператор ГТС України повинен зв'язатися з Оператором ГТС Р.Молдови для 
з'ясування проблеми. Якщо проблема не може бути вирішена протягом 30 хвилин, то 
оброблена кількість вважається рівною нулю. 

h) У разі, якщо Оператор ГТС Р.Молдови направляє повідомлення DELORD, а Оператор 
ГТС України не видає повідомлення DELRES в терміни до 13:30 UTC (в зимовий період) і 
до 12:30 UTC (в літній період) Газової доби «Д-1», Оператор ГТС Р.Молдови повинен 
зв'язатися з Оператором ГТС України для з'ясування проблеми. Якщо проблема не може 
бути вирішена протягом 30 хвилин, обсяги відповідно до останнього дійсного 
повідомлення DELORD, отриманого до закінчення терміну для подачі номінацій 13:00 
UTC (в зимовий період) і 12:00 UTC (в літній період) Газової доби Д-1, будуть вважатися 
підтвердженими. 

i) Реномінація можлива не менш ніж за дві (2) години до передбачуваної зміни газового 
потоку з 15:00 UTC у зимовий період і з 14:00 UTC у літній період газової доби «Д-1» до 
02:00 UTC у зимовий період і до 01:00 UTC у літній період газової доби «Д». Цикл 
реномінації починається кожну повну годину після відповідного перегляду номінації 
(години, які вже пройшли, залишаються незмінними). 

j) Кожна Сторона має право відхилити реномінацію за Газову добу Д в разі, якщо її 
відхилення від останньої підтвердженої номінації /реномінації в Д-1 перевищує 15%. 

k) У випадку реномінації в своїй системі, Оператор ГТС Р.Молдови повідомляє Оператору 
ГТС України, відправляючи повідомлення DELORD згідно з форматом Edig@s-XML і 
протоколом AS4, протягом 30 хвилин після закінчення повної години після отримання 
запиту на реномінацію від користувачів системи. Якщо інформацію в такому форматі 
відправити неможливо, повідомлення відправляються в форматі Excel на електронну 
пошту. 

l) У випадку реномінації в своїй системі, Оператор ГТС України повідомляє Оператору 
ГТС Р.Молдови, відправляючи повідомлення DELRES згідно з форматом Edig@s-XML і 
протоколом AS4, протягом 30 хвилин до закінчення повної години, наступної за 
отриманням запиту на реномінацію від користувача системи. Якщо інформацію в такому 
форматі відправити неможливо, повідомлення відправляються в форматі Excel на 
електронну пошту. 

2. Процедура алокації 

Алокація кількостей природного газу, отриманих відповідним(-ими) Користувачем(-ами) 
системи, здійснюється, виходячи з підтверджених кількостей. 

Для кожної ТЗ, створюється окремий операційний балансуючий рахунок(ОБР). 

Небаланс між виміряними кількостями протягом заданої газової доби та узгодженими 
кількостями на ту саму Газову добу веде до операційного небалансу, списується з або 
заноситься на ОБР в негрошовому вираженні. 
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3. Процедура комунікації у разі надзвичайних подій 

У разі відмов обладнання, аварійних ситуацій або інших непередбачених обставин, що 
відбулися на об'єктах ГТС однієї із Сторін, які можуть вплинути на параметри потоку газу, 
що передається через точки з'єднання, відповідний Диспетчерський центр негайно 
повідомляє іншу Сторону Угоди про таку ситуацію по телефону і надає наступну 
інформацію: 

• причину несправностей, аварії або виникнення надзвичайної ситуації; 
• вплив несправностей, аварії та надзвичайної ситуації на енергетичну кількість газу, 

яка транспортується через відповідні пункти прийому/передачі, очікувані значення 
величин тиску в пунктах прийому/передачі; 

• очікувану тривалість аварійної ситуації, включаючи передбачуваний час її 
усунення. 

Вищевказана інформація згодом підтверджується в письмовій формі по факсу або 
електронною поштою без будь-яких невиправданих затримок. 

Сторони повинні негайно повідомити одна одну по телефону про: 

• будь-які зміни в узгоджених планово-профілактичних роботах; 
• дати завершення планово-профілактичних робіт на об'єктах ГТС, а також 

непередбачені ситуації, що трапилися на об'єктах ГТС однієї із Сторін, що призвели 
до обмеження потужності точки з'єднання; 

• будь-які перемикання на транскордонних ділянках трубопроводу, які можуть 
впливати на транспортування газу через точку з'єднання; 

• будь-які зміни в параметрах якості газу, що надходить в точку з'єднання; 
Дана інформація повинна бути підтверджена в письмовій формі по факсу або електронною 
поштою без невиправданих затримок. 

Диспетчерські служби будуть взаємно інформувати один одного про хід ремонтних робіт і 
вжиті заходи щодо усунення несправності, аварії або надзвичайної ситуації не менш ніж 
один раз на кожні чотири години, а в особливих випадках і частіше. 

У разі, якщо аварійна ситуація може вплинути на результат процесу перерозподілу потоку 
або процедуру мечінгу, Сторони повинні проінформувати своїх шиперів про можливий 
вплив аварійної ситуації на кількість газу, що транспортується, встановленому для точки 
з'єднання, та про очікуване і фактичне закінчення аварійної ситуації. 

 


