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Вхід до системи
Для входу в систему IPlatforma скористайтеся наступним посиланням за
допомогою вашого веб-браузера:
https://iplatforma.utg.ua/start
На першому екрані необхідно ввести персональні облікові дані для авторизації, а
саме ваш логін та пароль:

Виконати вхід в особистий кабінет:

Для цього у вікні заповнити поля:
Користувач - вказуємо свій логін (Обліковий запис користувача платформи);
Пароль - вказуємо пароль.
Після входу до системи будуть доступні всі необхідні для роботи функції у меню
користувача, про одну з яких піде мова у даній інструкції.
Увага! Всі дані на малюнках мають суто інформаційних характер.
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газовидобувні підприємства, які мають місце передачі природного газу в/з іншу(ої)
газорозподільну(ої) систему(и) у системі IPlatforma виконується за допомогою пункту
меню «Довідник учасників передачі ПГ». Для переходу в довідник достатньо два рази
натиснути на обраний рядок в пункті меню.

На екрані відобразяться усі створені записи по операторам газорозподільних
систем та газовидобувним підприємствам, які мають місце передачі природного газу в/з
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систем/газовидобувне підприємство виступає власником комерційного вузла обліку газу.
Для створення нового запису натисніть на кнопку «Додати рядок»

Заповніть наступні поля:
-

ОГРМ/ГВП, який передає ПГ – EIC-код оператора газорозподільних систем або

газовидобувного підприємства, який передає природний газ;
-

ОГРМ/ГВП, якому передається ПГ – EIC-код оператора газорозподільних систем

або газовидобувного підприємства, якому передається природний газ;
-

ФТ перед.ПГ/підключ. (Фізична точка передачі природного газу/підключення до

Оператора ГРМ) – текстове поле, обов’язкове для заповнення.

Поля, які заповнюються автоматично:
-

Статус:

– запис неактивний (заблокований),

– запис активний;

-

Назва ОГРМ/ГВП, який передає ПГ – назва оператора газорозподільних систем або

газовидобувного підприємства, який передає природний газ;
-

Назва ОГРМ/ГВП, якому передається ПГ – назва оператора газорозподільних

систем або газовидобувного підприємства, якому передається природний газ.
Після заповнення полів, натисніть на кнопку «Зберегти»:
- якщо в довіднику вже існує запис з значеннями, вказаними в полях «ОГРМ/ГВП,
який передає ПГ»/ «ОГРМ/ГВП, якому передається ПГ» та поле «ФТ перед.ПГ/підключ»
не заповнене, а при створенні нового рядка заповнено поле «ФТ перед.ПГ/підключ»,
система проінформує про необхідність спершу зробити неактивним запис з пустим полем
«ФТ перед.ПГ/підключ» і тільки після цього створювати новий запис;
- якщо в довіднику вже існує запис із значеннями, вказаними в полях «ОГРМ/ГВП,
який передає ПГ»/ «ОГРМ/ГВП, якому передається ПГ»/«ФТ перед.ПГ/підключ», система
не збереже такий запис, попередньо проінформувавши про наявність такого запису в
довіднику.
Зверніть увагу, що видалити можливо лише не збережений запис. Після натискання
кнопки «Зберегти», створений запис можливо лише заблокувати. Для видалення не
збереженого запису натисніть на кнопку «Видалити рядок».

Для того, щоб зробити запис неактивним (при помилковому введені або з інших
причин), достатньо виділити рядок та натиснути на кнопку «Блокувати».

Якщо заблокований запис необхідно зробити активним – оберіть необхідний рядок
та натисніть «Розблокувати».

