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Вступ 

Платформа прозорості (далі – «Платформа») ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України» (далі – «ОГТСУ») знаходиться у відкритому доступі. Доступ до 

неї надається на безкоштовній та недискримінаційній основі, при цьому 

користувачам не потрібно реєструватися для доступу до даних. 

Користувачі Платформи (далі – «Користувачі») визнають, що опубліковані дані 

можуть використовуватися виключно в інформаційних цілях і не є порадою або 

консультацією. Інформація, надана з використанням Платформи, за жодних 

обставин не може вважатися юридично значимою. 

ОГТСУ не несе відповідальність за зміну (коригування), модифікацію інформації 

або даних, що виникають внаслідок їх обробки будь-яким Користувачем або будь-

якою третьою стороною. Користувачі погоджуються з визначеними правилами 

користування Платформи та визнають, що ОГТСУ залишає за собою право 

переглядати та змінити дані попередньо розміщені на Платформі. 

Платформа надає комплексний механізм запиту даних. Дані, що публікуються 

ОГТСУ на Платформі, можуть бути завантажені через REST API. API є 

загальнодоступним, кожен може отримати інформацію опубліковану на 

Платформі у декількох форматах. 

У цьому документі наведено короткий огляд API та шляхи його можливого 

застосування. 
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1.1. Загальний формат API 

Загальний формат API Платформи прозорості наступний:  

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/{API}?{Parameter1}&{Paramete

r2}&...&{ParameterN}.  

Наприклад: 

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-

01&limit=2, де http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/ - це URL-

посилання, «Physics/Фізика» – це тип API, а ?datefrom=2021-01-01&limit=2 – 

обов`язкові параметри. Повний перелік доступних API наведений у розділі 1.2, 

а повний список обов`язкових і необов’язкових параметрів викладено в 

розділах 1.3 і 1.4 цієї Інструкції користувача API Платформи прозорості. 

За замовчуванням, набір результатів виклику API повертається у JSON форматі. 

Також доступний XML формат. Додайте відповідні параметри type = XML, type 

= JSON, щоб вказати формат,. 

Наприклад, 

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-11-

13&limit=1&type=XML отримає дані у форматі XML.  

"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?> 

<root>  

<item type=\"dict\">  

<key name=\"[Date]\" type=\"str\">2021-11-13</key>  

<key name=\"[Volume, cm]\" type=\"float\">63246434.52</key>  

<key name=\"[Country]\" type=\"str\">Ukraine</key>  

<key name=\"[Group]\" type=\"str\">Underground gas storages</key>  

<key name=\"[Virtual IP name]\" type=\"str\">SSO JSC Ukrtransgaz</key>  

<key name=\"[Direction]\" type=\"str\">Entry</key>  

</item>  

</root>" 

 

1.2. Повний перелік API 

Категорія API Що містить 

Фізичні потоки  Фізика Фізичні потоки 

Алокації  Алокація Алокації 

Потужності  Потужність Потужності 

  

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/%7bAPI%7d?%7bParameter1%7d&%7bParameter2%7d&...&%7bParameterN%7d
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/%7bAPI%7d?%7bParameter1%7d&%7bParameter2%7d&...&%7bParameterN%7d
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-01&limit=2
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-01&limit=2
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-11-13&limit=1&type=XML
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-11-13&limit=1&type=XML
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1.3. Параметри API 

Набір результатів можна відфільтрувати за будь-яким полем, що позначено як 

параметр в URL-адресі. 

Символ «?» відокремлює тіло API від параметрів.  

Наприклад, 

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-

01&limit=10 надає дані фізичних потоків з обмеженням у 10 записів.  

Кількість параметрів, що можуть використовуватись, не обмежена. 

Попередній приклад можна розширити, використовуючи символ «&» як 

роздільник для кількох параметрів. 

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-

01&limit=10&type=XML надає дані фізичних потоків з обмеженням у 10 записів 

у форматі XML. 

Примітка: «=» є єдиним оператором, яким дозволено фільтрувати дані. 

Налаштування АPI можна дізнатись за посиланням: 

http://apitransplath.tsoua.com:8000/docs (обов`язкові параметри, параметри 

за замовчуванням та зразки заповнення). 

 

 
 

 

http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-01&limit=10
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-01&limit=10
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-01&limit=10&type=XML
http://apitransplath.tsoua.com:8000/datasource/Physics?datefrom=2021-01-01&limit=10&type=XML
http://apitransplath.tsoua.com:8000/docs
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1.4. Інші параметри API та логічні вирази 

1.4.1. Параметр «Дата від» 

«Дата від/datefrom» – це обов'язковий параметр, який встановлює початок 

періоду вибірки. 

 

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

datefrom datefrom=value 2020-01-01 

  2021-12-31  

  … 
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1.4.2. Параметр «Дата до» 

«Дата до/dateto» – це необов'язковий параметр, який встановлює кінець 

періоду вибірки. За замовчуванням повертає сьогоднішню дату. 

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

Dateto dateto=value  2020-01-31  

  2021-12-31  

  … 

 

1.4.3. Обмеження 

Обмеження – це необов'язковий параметр. За замовчуванням, всі API 

обмежують набір результатів до 100 рядків.  

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

limit limit=value -1: no limit 

  10 

  100 

  1000 

  … 

 

1.4.4. Тип  

Тип – це необов'язковий параметр. За замовчуванням, надається набір 

результатів у форматі JSON. 

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

type type=value JSON 

  XML 

   

 

1.4.5. Мова 

Мова – це необов'язковий параметр для вибору мови. Англійська мова – 

мова за замовчуванням. Також доступна українська мова. 

 

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

language language=value en 

  ua 
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1.4.6. Назва віртуальної точки міждержавного з’єднання 

Назва віртуальної точки міждержавного з’єднання – необов'язковий параметр 

для вибору конкретної віртуальної точки. 

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

Virtualipname 

For using EN 

virtualipname=value Hrebenyky (Moldova) 

Oleksiivka GMS (Moldova) 

Kaushany GMS (Moldova) 

Republic of Moldova 

GCMP Lymanske Tyraspil-Odesa 

Sokhranivka GMS (Russia) 

Sudzha GMS (Russia) 

GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO 

Isaccea (RO)/Orlivka (UA) (Romania) 

Budince GMS (Slovakia) 

VIP #Bereg# (Hungary) 

Uzhgorod/Velke Kapushany GMS (Slovakia) 

DSOs 

Direct consumer 

Gas production companies 

SSO JSC Ukrtransgaz 

Virtualipname 

For using UA 

virtualipname=value ГВС Гребеники (Молдова) 

ГВС Олексіївка (Молдова) 

ГВС Каушани (Молдова) 

Республіка Молдова 

ПВВГ Лиманське Тираспіль-Одеса 

ГВС Сохранiвка (Росія) 

ГВС Суджа (Росія) 

ВТЗ-Україна-Польща 

Ісакча/Орловка (Румунія) 

ГВС Будiнце (Словаччина) 

ВТЗ #Берег# (Угорщина) 

Ужгород/Велькі Капушани (Словаччина) 

ОГРМ 

Прямі споживачі 

Газовидобувні підприємства 

Підземні сховища газу 
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1.4.7. Напрямок  

Напрямок – це необов'язковий параметр для вибору напрямку. Обидва 

напрямки встановлені за замовчуванням. 

Параметр Логічний вираз Можливі значення 

direction 
For using EN 

direction=value Entry 

Exit 

direction  
For using UA 

direction=value Вхід 

Вихід 
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