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01.07.2017 

PUBLIC CONSULTATION PAPER  

on the Business Rules and Communication Procedures in case of 

Exceptional Events to the Draft Interconnection Agreement for IP 

Medieşu Aurit / Tekovo 

 

Definition of terms used in the draft Interconnection Agreement 

Backhaul shall mean a service relating to natural gas transmission 

against the prevailing physical flow. Parties fulfil Backhaul transmission 

services by netting the Backhaul Nomination with the gas transmission 

tasks arising from forward (physical) flow. Backhaul services shall be 

interruptible.  

Bundled capacity product: shall mean a standard capacity product 

offered on a firm basis which consists of corresponding entry and exit 

capacity at both sides of the IP. 

Capacity product shall mean a certain amount of transport capacity over 

a given period of time, at a specified interconnection point. The capacity 

offered shall be expressed in kWh/d. A flat flow rate over the gas day is 

assumed. Parties acknowledge that the reference conditions shall be 0°C 

for volume and 25°C for default combustion reference temperature. 

Common data exchange solution means the common data network, data 

exchange protocols and data formats for the electronic communications. 

Counterparty means any party with whom any of the Parties exchanges 

data for the purpose of the implementation of Regulation (EC) No. 

01.07.2017 

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

щодо бізнес-правил та процесу зв’язку у випадку надзвичайних 

подій до проекту Угоди про взаємодію для точки з’єднання 

Медіашу-Ауріт – Теково 

 

Визначення, що використовуються у проекті Угоди 

Бекхол – послуга транспортування природного газу в напрямку, 

протилежному основному фізичному потоку. Сторони виконують 

послуги транспортування Бекхолу шляхом розподілення 

Номінацій Бекхолу між задачами прямого (фізичного) 

транспортування. Послуги Бекхолу будуть перервними.  

Об’єднаний продукт потужності – стандартний продукт 

потужності, що реалізується на гарантованій основі та складається 

з потужностей входу та виходу з обох сторін точки з’єднання. 

Продукт потужності – визначений обсяг транспортної потужності 

впродовж даного періоду часу на визначеній точці підключення. 

Запропонована потужність буде виражена в КВт/год/добу. 

Передбачений незмінний режим потоку впродовж доби. Сторони 

визнають, що нормальними умовами будуть вважатись 0°C для 

об’єму та 25°C для температури згоряння.  

Загальне рішення по обміну даними – загальна мережа даних, 

протоколи обміну даними та формати даних для електронних 

комунікацій. 

Контрагент будь-яка сторона, з якою будь-яка із Сторін цієї Угоди 
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715/2009, unless specifically otherwise defined in this Agreement. 

Downstream Operator shall mean the Party physically receiving the 

natural gas. For the purpose of this IA, TRANSGAZ is the Downstream 

Operator. 

Exceptional event means any unplanned event that may cause, for a 

limited period, capacity reductions, affecting thereby the quantity or 

quality of gas at interconnection points, with possible consequences on 

interactions between the Parties as well as between any Party and its 

network users. 

Lead time means a period of two hours starting on the first full hour after 

nomination’s submission, after which the actual implementation of the 

nomination starts. 

Firm capacity means gas transmission capacity contractually guaranteed 

as uninterruptible by the transmission system operator. 

Gas Day shall means the period from 5:00 to 5:00 UTC the following 

day for winter time and from 4:00 to 4:00 UTC following day when 

daylight saving is applied. The reference date of any Gas Day is the date 

of the calendar day on which the Gas Day begins.  

Gas Year shall mean the period of time beginning with the first October 

of the current year and ending with the first October of the next year. 

Gas quantity expressed in energy units at normal reference 

conditions (kWh) shall mean the energy content of a given volume of 

gas calculated as the product of the gas volume expressed at normal 

reference conditions (t=0°C) without decimals (truncated, not rounded), 

multiplied by the Gross Calorific Value (25/0)), expressed at normal 

reference conditions, with 6 decimals. 

проводить обмін даними для впровадження Регламенту (EC) No. 

715/2009, якщо в даній Угоді окремо не визначено інакше. 

Оператор прийому – Сторона, яка фізично приймає природний 

газ. Для потреб даної Угоди Оператором Прийому вважається 

TRANSGAZ. 

Виняткова подія – будь-яка незапланована подія, яка може на 

обмежений період часу спричинити скорочення потужності, таким 

чином впливаючи на кількість або якість газу на точках 

підключення, з можливими наслідками на відношення між 

Сторонами, а також між будь-якою Стороною та її користувачами 

мережі. 

Завчасність (Lead time) – період в дві години, починаючи з першої 

повної години після надання номінації, після якого починається 

фактичне виконання номінації. 

Гарантована потужність – потужність транспортування, що 

гарантована транспортним договором як така, що не може бути 

перервана оператором ГТС.   

Газова Доба – період з 5:00 по 5:00 UTC наступної доби в зимовий 

період та з 4:00 to 4:00 UTC наступної доби в літній період. Датою 

будь-якого Газового дня є дата календарної доби, в яку 

починається Газовий День.  

Газовий рік – період часу з 01 жовтня поточного року по 01 

жовтня наступного року. 

Кількість газу, виражена в енергетичних одиницях при 

нормальних умовах (КВт/год) – енергетичний вміст даного 

об’єму газу, розрахований як результат множення об’єму газу при 

нормальних умовах (t=0°C) без десяткових знаків (усічений, не 

округлений) та Вищої Теплоти Згоряння (25/0), виражений при 

нормальних умовах з 6 десятковими знаками.  
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Gross (Superior) Calorific Value (GCV(25/0)) at Normal Reference 

Conditions shall be calculated for real gas according to ISO 6976 taking 

into consideration the normal reference conditions and combustion 

reference temperature of 25°C. The Gross Calorific Value is expressed in 

kWh/V(0)/m3. These data shall be applied between the Parties while 

performing all duties as stipulated in this IA. 

For energy calculation, the GCV in kWh/V(0)/m3 shall be used with a 

rounding at 6 decimals, with rounding up if the 7th decimal is 5 or more, 

and with a rounding down if the 7th decimal is 4 or less. 

Forecast GCV shall mean the GCV calculated based on the daily average 

chemical composition in the GMS Medieşu Aurit / GMS Tekovo by using 

ISO 6976, on the Gas Day D-2, immediately preceding the Gas Day D-1 

on which the matching process for the Gas Day concerned (D) takes 

place. The Forecast GCV is expressed in kWh/m3 (reference combustion 

temperature 25oC, reference volume temperature 0 oC). 

Hydrocarbon dew point means the temperature at which the 

hydrocarbons in gas begin to condense at a certain pressure. 

Initiating System Operator (ISO) means the Party initiating the 

matching process by sending the necessary data to the Matching System 

Operator (MSO). For the purpose of this IA, TRANSGAZ is the ISO. 

Interconnection Point Medieşu Aurit / Tekovo shall mean the DN 700 

interconnection between UKRTRANSGAZ’s Transmission System and 

TRANSGAZ’s Transmission System, at the Ukrainian / Romanian 

border near to Medieşu Aurit / Tekovo.  

Вища Теплота Згоряння (ВТЗ(25/0)) при Нормальних Умовах – 

буде розраховуватись для реального газу згідно стандарту ISO 

6976 враховуючи нормальні умови та нормальну температуру 

згоряння 25°C. Вища теплота згоряння виражається в 

КВТ/год/V(0)/м3. Ці дані будуть застосовуватись Сторонами при 

виконанні своїх обов’язків, як зазначено в даній Угоді. 

Для розрахунку енергії буде використовуватись ВТЗ в 

КВТ/год/V(0)/м3 з округленням до 6 десяткових знаків, вгору, якщо 

7-й десятковий знак дорівнює 5 або більше, чи вниз, якщо 7-й 

десятковий знак дорівнює 4 або менше. 

Прогнозна ВТЗ –ВТЗ потоку, розрахована на добових середніх 

показниках хімічного складу газу на ГВС Медіаш Ауріт та ГВС 

Теково, використовуючи стандарт ISO 6976, в день Д-2, одразу 

перед днем Д-1, в який проводиться процес мечінгу для дня Д. 

Прогнозна ВТЗ виражається в КВт/м3 (нормальна температура 

згоряння 25oC, нормальна температура об’єму 0 oC). 

 

Точка роси по вуглеводням – температура, при якій вуглеводні в 

газу починають конденсуватись при визначеному тиску. 

Ініціюючий Оператор Системи (ІОС) – Сторона, яка ініціює 

процес мечінгу шляхом надання необхідних даних Оператору 

Системи Мечінгу (ОСМ). Для потреб даної Угоди ТРАНСГАЗ є 

ІОС. 

Точка підключення Медіаш Ауріт та Теково – підключення 

Ду800 між транспортними системами УКРТРАНСГАЗу та 

ТРАНСГАЗу на кордоні Україна-Румунія біля Медіаш 

Ауріту/Теково. . 
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Interruptible capacity means gas transmission capacity that may be 

interrupted by the transmission system operator in accordance with the 

conditions stipulated hereinafter. 

Lesser rule means that in case of different processed quantities at either 

side of the interconnection points, the confirmed quantity will be equal to 

the lower of the two processed quantities. 

Matching System Operator (MSO) means the Party performing the 

matching process and sending the result of the matching process to the 

Initiating System Operator (ISO). For the purpose of this IA, 

UKRTRANSGAZ is the MSO. 

Matching process shall mean the process of comparing and aligning 

processed quantities of network users at both sides of the interconnection 

points, which will result in confirmed quantities for the network users. 

Nominations given by the Network Users are expressed in kWh/d (as well 

as in equivalent amount in m3(20)/d, which is not used for commercial 

purposes) during the matching process. 

Measured quantity means the quantity of gas that a Party determines 

from its measurement equipment to have physically flowed across an 

interconnection point per time period. 

Gas Measuring Station at Medieşu Aurit (hereinafter referred to as 

GMS Medieşu Aurit): shall mean the border measuring station owned by 

Transgaz. 

GMS Medieşu Aurit has been designed, built and operated in accordance 

with the design specifications and operating standards and procedures, in 

accordance with sound and prudent gas industry practice, in accordance 

with international standards (for example EN and ISO) and in accordance 

with all laws, rules and regulations of any authority having jurisdiction 

Переривчаста потужність – потужність транспортування газу, 

яка може бути перервана оператором транспортної системи у 

відповідності з умовами, вказаними тут і надалі. 

Правило меншого – у випадку різниці оброблених кількостей на 

одному з боків точок підключення, підтвердженою кількістю буде 

нижча з двох оброблених кількостей. 

Оператор Системи Мечінгу (ОСМ) – Сторона, яка проводить 

процес мечінгу та надає результати процесу мечінгу Ініціюючому 

Оператору Системи (ІОС). Для потреб даної Угоди  

УКРТРАНСГАЗ  є ОСМ. 

Процес мечінгу – процес порівняння та узгодження оброблених 

обсягів користувачів мережі на обох боках точок підключення, 

який призводить до підтвердження обсягів для користувачів 

мережі. Номінації, які надають Користувачі Мережі, виражаються 

в КВт/год/добу (а також у відповідному обсязі м.куб. при 20 

градусів на добу, що не використовується в комерційних цілях) під 

час процесу мечінгу. 

Виміряна кількість (обсяг) – кількість газу, яку Сторона визначає 

за допомогою свого вимірювального обладнання, як фізично 

протранспортовану через точку підключення за період часу. 

 

Газовимірювальна Станція Медіаш Ауріт (тут і надалі ГВС 

Медіаш Ауріт) – прикордонна газовимірювальна станція у 

власності компанії Transgaz. 

ГВС Медіаш Ауріт розроблена, побудована та працює у 

відповідності з проектними специфікаціями та робочими 

стандартами і процедурами, у відповідності з відомими та 

належними індустріальними практиками, у відповідності з 

міжнародними стандартами (наприклад EN та ISO), а також у 

відповідності з усіма законами, правилами та регламентами будь 
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above it. 

Gas Measuring Station at Tekovo (hereinafter referred to as GMS 

Tekovo) shall mean the border measuring station owned by 

UKRTRANSGAS. 

GMS Tekovo has been designed, built and operated in accordance with 

the design specifications and operating standards and procedures, in 

accordance with sound and prudent gas industry practice, in accordance 

with international standards (for example EN and ISO) and in accordance 

with all laws, rules and regulations of any authority having jurisdiction 

above it. 

Month: shall be a period beginning at 5:00 UTC in winter time, and 4:00 

UTC in summer time on the first day of a calendar month and ending at 

the same time on the first day of the next calendar month. 

Natural gas or gas is a mixture of hydrocarbons (principally methane) 

and non-combustible components in a gaseous state, prepared for pipeline 

transmission. 

Network User shall mean a natural person or legal entity that holds 

transportation capacity at the IP, on the basis of a transportation contract 

concluded either with TRANSGAZ and/or UKRTRANSGAZ. Each 

Network User is assigned a unique identification code by the respective 

Operator. 

Network User Code shall mean a unique identification code assigned by 

an Operator to a registered Network User to be used for identification in 

the procedures and systems administered by the Operator. 

Pair of Network Users shall mean the mutually served, in line with 

corresponding transportation contracts, Network Users or group of 

якого органу, який має над цим юрисдикцію.  

Газовимірювальна Станція Теково (тут і надалі ГВС Теково) 

прикордонна газовимірювальна станція у власності компанії 

УКРТРАНСГАЗ. 

ГВС Теково розроблена, побудована та працює у відповідності з 

проектними специфікаціями та робочими стандартами і 

процедурами, у відповідності з відомими та належними 

індустріальними практиками, у відповідності з міжнародними 

стандартами (наприклад EN та ISO), а також у відповідності з усіма 

законами, правилами та регламентами будь якого органу, який має 

над цим юрисдикцію.  

 

Місяць:  - період з 5:00 UTC в зимовий час та з 4:00 UTC в літній 

час першого календарного дня місяця по той же час першої доби 

наступного календарного місяця.  

Природний газ або газ – суміш вуглеводнів (в основному метану) 

та негорючих компонентів в газоподібному стані, підготована до 

транспортування по газопроводу. 

Користувач Мережі – фізична або юридична особа, яка володіє 

транспортною потужністю на ТЗ на підставі транспортного 

контракту, укладеного або з компанією TRANSGAZ та/або з 

УКРТРАНСГАЗом. Кожному Користувачу Мережі відповідний 

Оператор надає унікальний ідентифікаційний код. 

 

Код Користувача Мережі – унікальний ідентифікаційний код, 

присвоєний Оператором зареєстрованому Користувачу Мережі 

для використання з метою ідентифікації в процедурах та системах, 

якими керує Оператор.  

Пари Користувачів Мереж – Користувачі Мереж або групи 

Користувачів Мереж, які спільно обслуговуються на обох боках ТЗ 
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Network Users at the both sides of the IP. 

Normal cubic meter (V(0)/m3): is the gas amount which at the 

temperature of 0 degrees Celsius (°C) and the absolute pressure of 

1.01325 bar, in the absence of water vapours, occupies the volume of one 

cubic meter (1m3). 

Normal reference conditions of temperature, pressure and humidity to 

be used for measurement and calculations on natural gas are 273.15 (=0 

°C) and 101.325 kPa (= 1.01325 bar (absolute)) for real dry gas. 

Operational Balancing Account (OBA) is a joint account where the 

Daily Balance Position of both TSOs at the IP is recorded. TRANSGAZ 

is the TSO responsible for calculating, on a daily basis, the Daily Balance 

Position and the Total Balance Position and update the Operational 

Balancing Account accordingly. 

Single-sided Nomination (SSN) shall mean the Notice sent to the TSO 

by its Network User on behalf of itself and on behalf of its Network User-

Counterparty for the expense of bundled capacity. The notice provides 

the TSO with advance notification regarding the quantity of gas, which 

its Network User intends to deliver into/withdraw from the transmission 

system of such TSO. 

Total Daily Allocated Quantity (TDAQD) shall mean a quantity defined 

as: 

𝑇𝐷𝐴𝑄𝐷 = ∑ 𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖

− ∑ 𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

Where: 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷  is the allocated quantity, expressed in kWh (as well 

as in equivalent amount in cubic meters (t=20oC), which 

is not used for commercial purposes) for a given pair of 

згідно з відповідними транспортними контрактами. 

Нормальний кубічний метр (V(0)/m3): - обсяг газу, який при 

температурі 0 градусів Цельсія (°C) та абсолютному тиску 1.01325 

бар, при відсутності пари води, займає об’єм в один кубічний метр 

(1м3). Для потреб даної Угоди цей об’єм розраховується згідно  

Додатку 7.  

Нормальні умови – температура, тиск та вологість, які будуть 

використовуватись для вимірювань та розрахунків природного 

газу: 273.15 (=0°C) та 101.325 КПа (= 1.01325 бар (абсолютних)) 

для реального сухого газу. 

Оперативний Балансовий Рахунок (OBA) – спільний рахунок, ня 

якому зберігаються величини Добового Балансу обох ОТС на ТП. 

TRANSGAZ - це ОТС, який відповідає за щодобовий розрахунок 

Величини Добового Балансу і Загальної Величини Балансу, а 

також за відповідне оновлення Оперативного Балансового 

Рахунку. 

Одностороння номінація – це повідомлення, що надсилається 

оператору ГТС від користувача мережі від свого імені та від імені 

користувача мережі-партнера для використання об’єднаної 

потужності. Таке повідомлення дає оператору ГТС попередню 

інформацію щодо обсягу газу, що його користувач мережі 

збирається поставити-відібрати до/з ГТС такого оператора. 

Загальна Добова Розподілена Кількість (TDAQD) – кількість, 

яка визначається наступним чином: 

𝑇𝐷𝐴𝑄𝐷 = ∑ 𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖

− ∑ 𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

Де: 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷  розподілена кількість, виражена в КВт/год (в 

такому ж обсязі як і в куб.м (t=20oC), що не 
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NUs in Forward Flow Direction, during the Gas Day D; 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷 is the allocated quantity, expressed in kWh (as well 

as in equivalent amount in cubic meters (t=20oC), which 

is not used for commercial purposes) for a given pair of 

NUs in Reverse Flow Direction, during the Gas Day D; 

i, is the pair of NUs active in the Forward Flow Direction 

during the Gas Day D 

j, is the pair of NUs active in the Reverse Flow Direction 

during the Gas Day D 

 

Daily Balance Position (DBP) shall mean a quantity calculated on a 

daily basis, for each Gas Day D of the period of implementation of the 

Operational Balancing Account (OBA) allocation procedure. The 

calculation of DBP for a specific Gas Day D is performed according to 

the following formula: 

𝐷𝐵𝑃𝐷 = 𝑇𝐷𝐴𝑄𝐷 − 𝑄𝑀
𝐷  

Where: 

𝑄𝑀
𝐷  is the measured quantity, expressed in kWh (as well as 

in equivalent amount in cubic meters (t=20oC), which is 

not used for commercial purposes) of the physical flow 

through the IP towards the Forward Flow Direction  

during the Gas Day D; 

𝑇𝐷𝐴𝑄𝐷 is the Total Daily Allocated Quantity during the 

Gas Day D; 

Total Balance Position (TBP) shall mean the actual accumulation of 

DBP over a consecutive number of Gas Days. The calculation of TBP for 

використовується для комерційних цілей)  для даної 

пари КМ в Напрямку Прямого Потоку впродовж Дня 

Д; 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷  розподілена кількість, виражена в КВт/год (в 

такому ж обсязі як і в куб.м. (t=20oC), що не 

використовується для комерційних цілей) для даної 

пари КМ в Напрямку Реверсного Потоку впродовж 

Дня Д; 

i  - це пара КМ, активних в Напрямку Прямого 

Потоку впродовж Дня Д; 

j - це пара КМ, активних в Напрямку Реверсного 

Потоку впродовж Дня Д; 

Величина Добового Балансу (DBP) – кількість, розрахована 

щодобово, для кожного дня Д періоду дії процедури розподілу по 

Оперативному Балансовому Рахунку (OBA). Розрахунок DBP для 

даного Дня Д проводиться по наступній формулі: 

 

𝐷𝐵𝑃𝐷 = 𝑇𝐷𝐴𝑄𝐷 − 𝑄𝑀
𝐷  

Де: 

D

MQ  - це виміряна кількість, виражена в КВт/год (в 

такому ж обсязі як і в куб.м. (t=20oC), що не 

використовується для комерційних цілей) фізичного 

потоку через ТЗ в напрямку Прямого Потоку 

впродовж Дня Д; 

𝑇𝐷𝐴𝑄𝐷  – Загальна Добова Розподілена Кількість 

впродовж Дня D; 

 

Загальна Величина Балансу (TBP) – фактична акумуляція DBP 

за послідовний період Днів. Розрахунок TBP для кожного Дня Д в 

період дії процедури розподілу по Оперативному Балансовому 
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each Gas Day D of the period of implementation of the OBA allocation 

procedure, is performed as follows: 

1. For the first Gas Day D of implementation of the OBA allocation 

procedure, the TBP is set equal to the DBP calculated for this Gas 

Day D. 

2. For each subsequent Gas Day D and up to (and including) the last 

Gas Day of the period of implementation of the OBA allocation 

procedure, the TBP for the Gas Day D shall be calculated as the 

algebraic sum of the TBP of Gas Day D-1 and the DBP for the Gas 

Day D concerned. 

Negative TBP indicates that TRANSGAZ is indebted towards the zero 

balance position, with a quantity equals to the absolute value of TBP. 

Positive TBP indicates that UKRTRANSGAZ is indebted towards the 

zero balance position, with a quantity equals to the value of TBP. 

Limitation range (LR) shall mean the allowed range of values of the 

Total Balance Position. 

Processed quantity means the quantity of natural gas assessed by 

Parties, which takes into account the network user’s nomination 

(respectively re-nomination) and contractual provisions as defined under 

the relevant transport contract; 

Confirmed Quantity shall mean the quantity of Natural Gas confirmed 

to be scheduled to flow on a Day at the IP, taking into account the 

nominated quantities for that Day at both sides IP and the matching 

process used for comparing and aligning the Natural Gas quantity 

requested by the Network Users to be transported at the IP. 

Рахунку виконується наступним чином: 

1. Для першого Дня Д дії процедури розподілу по 

Оперативному Балансовому Рахунку TBP встановлюється 

рівною DBP, розрахованої для цього Дня Д. 

3. Для кожного наступного Дня Д і до (та включаючи) 

останнього Дня періоду дії процедури розподілу по 

Оперативному Балансовому Рахунку TBP для Дня Д буде 

розраховуватись як алгебраїчна сума TBP Дня Д-1 та DBP 

для задіяного Дня Д. 

Негативна TBP означає, що TRANSGAZ має заборгованість по 

відношенню до нульової величини балансу в кількості, 

еквівалентної абсолютній величині TBP. Позитивна TBP означає, 

що УКРТРАНСГАЗ має заборгованість по відношенню до нульової 

величини балансу в кількості, еквівалентної абсолютній величині 

TBP. 

 

Обсяг ліміту (LR) – дозволений ліміт величин Загальної Величини 

Балансу (TBP). 

Оброблена кількість – означає кількість природного газу, 

оброблену Сторонами з врахуванням номінацій (відповідно 

реномінацій) користувачів мережі та контрактних положень, як 

визначено у відповідному транспортному контракті;  

 

Підтверджена кількість – кількість природного газу, 

підтверджена для транспортування в День на ТП з врахуванням 

номінованих кількостей для цього Дня на обох боках ТП і процесу 

мечінгу, використаного для порівняння і узгодження кількості 

Природного газу, заявленого Користувачами Мережі для 

транспортування через ТП. 



9 

 

Standard cubic meter (V(20)/m3) is the gas amount which at the 

temperature of 20 degrees Celsius (°C) and the absolute pressure of 

1.01325 bar, in the absence of water vapors, occupies the volume of one 

cubic meter (1 m3). 

Steering difference means the difference between the quantity of gas that 

the Parties has scheduled to flow and the measured quantity for an 

interconnection point. 

Time: all the data regarding time shall be expressed using the UTC as in 

the INT NC 

Upstream Operator: shall mean the Party delivering physically the 

natural gas. For the purpose of this IA, UKRTRANSGAZ is the Upstream 

Operator. 

Water dew point means the temperature at which the water vapors in 

gas begin to condense at a certain pressure. 

Wobbe number or Wobbe index shall mean an indicator of the 

interchangeability of fuel gases with different composition expressed by 

the Gross calorific value divided by the square root of relative density at 

the same specified metering reference conditions. The measurement unit 

is kWh/m3. 

Working Day: shall be all days with the exception of Saturdays, 

Sundays, Romanian and Ukrainian public holidays and rest days based 

on government decree. Public holidays and other designated rest days 

must be communicated by both Parties to each other. Communication 

covering the next calendar year’s holidays is expected in written form 

until 1 December of the previous calendar year. 

Working hours: for TRANSGAZ, it shall be from 5:00 UTC to 13:00 

Стандартний кубічний метр (V(20)/m3) – обсяг газу, який при 

температурі 20 градусів Цельсія (°C) та абсолютному тиску 

1.01325 бар, при відсутності пари води, займає об’єм в один 

кубічний метр (1м3).  

Динамічна різниця – різниця між кількістю газу, яку Сторони 

запланували для транспортування і виміряною на точці 

підключення кількістю.  

Час: всі дані відносно часу будуть виражені в UTC (Всесвітній 

координований час) згідно з Європейським регламентом про 

створення Кодексу мереж про взаємодію операторів ГТС,  

Оператор Подачі: - Сторона, яка фізично подає природний газ. 

Для потреб даної Угоди УКРТРАНСГАЗ є Оператором Подачі. 

 

Точка роси по воді – температура, при якій водяна пара починає 

конденсуватись при даному тиску. 

Число Воббе або індекс Воббе -  це показник взаємозамінності 

паливних газів з різним складом, виражений теплотворністю 

(GCV), поділеній на корінь квадратний  відносної щільності при 

однакових заданих еталонних умовах виміру. Одиниця виміру кВт 

· год / м3. 

 

Робочий день: всі дні, за виключенням субот, неділь, офіційних 

державних свят України та Румунії та інших вихідних днів згідно 

державних наказів. Сторони мають повідомити одна одну про 

державні свята та інші вихідні дні. Повідомлення стосовно 

вихідних днів наступного року очікується в письмовій формі до 1 

грудня попереднього календарного року.   

Робочі години: для компанії Transgaz з 5:00 UTC по 13:00 UTC в 

зимовий період (з останньої неділі жовтня до останньої неділі 

березня) та з 04:00 UTC по 12:00 UTC в літній період (з останньої 
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UTC in winter time (from last Sunday in October to last Sunday in March 

and 04:00 UTC to 12:00 UTC in summer time (from last Sunday in 

March to last Sunday in October). For UKRTRANSGAZ, it shall be from 

5:30 UTC to 14:30 UTC in winter time (from last Sunday in October to 

last Sunday in March and 4:30 UTC to 13:30 UTC in summer time (from 

last Sunday in March to last Sunday in October). If necessary, the 

working hours may change. 

Network Users’ setup and update 

On a regular basis and as soon as possible but not later than five (5) 

Working Days before the new Network User plans the transmission, new 

Network User’s codes for TRANSGAZ’s Transmission System and/or 

the UKRTRANSGAZ’s Transmission System, respectively shall be 

discussed: 

• UKRTRANSGAZ shall communicate to TRANSGAZ the list of 

Network User codes, which shall be used by them for nominating 

gas quantities for transportation in TRANSGAZ’s Transmission 

System (with specification if these Network Users use the 

procedure of single-sided nominations); whilst 

• TRANSGAZ shall communicate to UKRTRANSGAZ the list of 

Network User codes, which shall be used by them for nominating 

gas quantities for transportation in the UKRTRANSGAZ’s 

Transmission System (with specification if these Network Users 

use the procedure of single-sided nominations). 

In case of single side nominations the Parties agreed on following 

procedure:  

a) TRANSGAZ shall be the TSO receiving the single-sided 

неділі березня до останньої неділі жовтня). Для УКРТРАНСГАЗУ 

з 5:30 UTC по 14:30 UTC в зимовий період (з останньої неділі 

жовтня до останньої неділі березня) та з 04:30 UTC по 13:30 UTC в 

літній період (з останньої неділі березня до останньої неділі 

жовтня). За необхідністю робочі години можуть змінюватись. 

 

 

 

 

Визначення та оновлення користувачів мережі 

На регулярній основі та якнайшвидше, але не пізніше ніж за п’ять 

(5) робочих днів перед тим, як новий користувач мережі планує 

почати транспортування, повинні бути обговорені нові коди 

користувачів мережі для ГТС ТРАНСГАЗу та/або для ГТС 

Укртрансгазу відповідно:  

 

 Укртрансгаз надсилає до TRANSGAZ список кодів 

користувачів мережі, що повинні використовуватися 

користувачами мережі при подачі номінацій на обсяги газу 

для транспортування в ГТС ТРАНСГАЗу (з визначенням чи 

використовують користувачі мережі процедуру 

односторонніх номінацій), а 

 TRANSGAZ надсилає до Укртрансгазу список кодів 

користувачів мережі, що повинні використовуватися 

користувачами мережі при подачі номінацій на обсяги газу 

для транспортування в ГТС Укртрансгазу (з визначенням чи 

використовують користувачі мережі процедуру 

односторонніх номінацій) 

У випадку односторонніх номінацій Сторони погоджують 

наступну процедуру: 
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nominations from its network users. 

b) The nomination and renomination procedure applied in case of 

standard nomination shall be applied also in case of single-sided 

nominations and renominations. 

c) TRANSGAZ and UKRTRANSGAZ agree to use Edig@s. If it is 

impossible to send the message in Edig@s-XML format, 

messages in Excel format shall be sent by means of e-mail as an 

interim solution. Single-sided nomination shall be submitted to 

TRANSGAZ. TRANSGAZ shall forward the received single-

sided nominations to UKRTRANSGAZ in accordance with the 

timing under the matching procedure. 

d) For the received single-sided nominations, UKRTRANSGAZ 

shall communicate the  confirmed quantities to  the Network User 

in the system of UKRTRANSGAZ in accordance with contracts 

between them. 

Matching procedure 

a) The Network Users in TRANSGAZ Transmission System and 

UKRTRANSGAZ’s Transmission System shall be entitled to 

submit to TRANSGAZ / UKRTRANSGAZ the nomination for Gas 

Day D no later than UTC 13:00 (in winter time) and UTC 12:00 (in 

summer time) of the Gas Day D-1. 

b) TRANSGAZ and UKRTRANSGAZ shall process the received 

nominations from their Network Users in order to determine the 

algebraic sum between the nominations NOM in the direction RO-

а) ТРАНСГАЗ  - є оператором, що отримує односторонні 

номінації від користувачів мережі 

б) процедура номінацій та реномінацій, що використовується у 

випадку стандартних номінацій, також використовується для 

односторонніх номінацій та реномінацій. 

в) ТРАНСГАЗ та УКРТРАНСГАЗ погоджуються 

використовувати формат Edig@s. Якщо неможливо подати 

повідомлення у форматі Edig@s-XML у якості тимчасового 

рішення повідомлення надсилаються у форматі Excel. 

Односторонні номінації подаються до ТРАНСГАЗу. 

ТРАНСГАЗ пересилає отримані односторонні номінації в 

УКРТРАНСГАЗ згідно з часовими рамками, визначеними 

процедурою метчингу.  

г) у випадку отриманих односторонніх номінацій, 

УКРТРАНСГАЗ пересилає підтверджені обсяги користувачам 

мережі УКРТРАНСГАЗу згідно з контрактами з ними. 

 

 

Процедура метчінгу  

a) Користувачі мережі у ГТС ТРАНСГАЗу та УКРТРАНСГАЗу 

мають право подавати номінації до ТРАНСГАЗу / 

УКРТРАНСГАЗу для газової доби Д не пізніше ніж 13-00 UTC  

(зимовий час) та 12-00 UTC  (літній час) газової доби Д-1. 

b) ТРАНСГАЗ та УКРТРАНСГАЗ обробляють отримані 

номінації від своїх користувачів мережі з метою визначення 

алгебраїчної суми номінацій NOM по напрямку Румунія-

Україна та номінацій NOM по напрямку Україна-Румунія. У 

випадку, якщо наступна умова не виконується 
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UKR and the nominations NOM in the direction UKR-RO. In case 

if following condition is not fulfilled 

∑ NOMRO-UKR<= ∑ NOM UKR-RO 

the pro-rata principle shall be applied to adjust the NOMRO-UKR.  

c) By UTC 13:45 (in winter time) and UTC 12:45 (in summer time) of 

the Gas Day D-1, TRANSGAZ shall send to UKRTRANSGAZ the 

DELORD message according to Edig@s-XML format regarding the 

processed quantities for delivery/offtake for Gas Day D at IP by 

Network User pairs. If it is impossible to send the message in 

Edig@s-XML format, messages in Excel format shall be sent by 

means of e-mail as an interim solution. The processed quantities are 

accepted to be equally allocated per hours during Gas Day D. 

 

d) UKRTRANSGAZ shall carry out a matching procedure of the 

processed quantities for delivery/offtake at the IP per Network User 

pairs and within 45 minutes after the receipt of the message under 

item c) a DELRES message shall be sent to TRANSGAZ according 

to Edig@s-XML format. If it is impossible to send the message in 

Edig@s-XML format, messages in Excel format shall be sent by 

means of e-mail as an interim solution. If there is a difference in the 

processed quantities at both sides of the IP, then the “lesser rule” 

shall be applied. 

e) By UTC 15:00 (in winter time) and UTC 14:00 (in summer time) of 

the Gas Day D-1, the Parties shall inform their Network Users about 

the confirmed quantities. 

 

∑ NOMRO-UKR<= ∑ NOM UKR-RO 

номінації по напрямку Румунія-Україна NOMRO-UKR 

зменшуються пропорційно. 

 

c) До 13:45 UTC  (зимовий час) та 12-45 UTC  (літній час) газової 

доби Д-1, TRANSGAZ надсилає до Укртрансгазу 

повідомлення DELORD у форматі Edig@s-XML щодо 

оброблених обсягів для поставки/відбору для газової доби Д на 

точці з’єднання для шипер-пар. Якщо неможливо відправити 

повідомлення в форматі Edig@s-XML, мають бути надісланні 

повідомлення в форматі Excel за допомогою засобів 

електронної пошти, як тимчасове рішення. Вважається, що 

оброблені обсяги рівно розподілені по годинам протягом 

газової доби Д.  

d) Укртрансгаз проводить процедуру метчінгу оброблених 

обсягів поставки/відбору на точці з’єднання по шипер-парам 

та протягом 45 хвилин після отримання повідомлення, про яке 

йшла мова в підпункті c), відправляє повідомлення DELRES до 

TRANSGAZ у форматі Edig@s-XML. Якщо неможливо 

відправити повідомлення в форматі Edig@s-XML, мають бути 

надісланні повідомлення в форматі Excel за допомогою засобів 

електронної пошти, як тимчасове рішення.  Якщо з обох сторін 

точки з’єднання оброблені обсяги не співпадають, 

застосовується «правило меншого». 

e) До UTC 15:00 (зимовий час) та UTC 14:00 (літній час) газової 

доби D-1, Сторони інформують користувачів мережі про 

підтверджені обсяги. 
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f) Network Users active on both sides of the IP shall have the right to 

re-nominate between UTC 15:00 (in winter time) and UTC 14:00 (in 

summer time) of Gas Day D-1 and UTC 02:00 (in winter time) and 

UTC 01:00 (in summer time) of Gas Day D. The Parties shall start a 

re-nomination cycle in the beginning of every hour, between UTC 

16:00 (in winter time) and UTC 15:00 (in summer time) of Gas Day 

D-1 and UTC 02:00 (in winter time) and UTC 01:00 (in summer 

time) of Gas Day D. During each re-nomination cycle the 

notification and matching procedure according c) and d) shall apply. 

For re-nominations a lead time of two hours prior to the start of 

implementation of the nomination shall apply. 

g) Within two hours after the full hour following re-nomination 

request(s) receipt of Network Users, the Parties shall inform their 

Network Users about the confirmed quantities. 

h) Both parties shall have the right to reject an intraday (D) re-

nomination submitted by their Network User if it deviates by more 

than 15% from the last confirmed day-ahead (D-1) nomination/re-

nomination. 

i) Both parties shall have the right to reject an intraday (D) re-

nomination submitted by their Network User if it deviates by more 

than 3% from the last confirmed intraday (D) renomination. 

j) In case a nomination or re-nomination has not been submitted by a 

network user or has been rejected by a transmission system operator, 

the Parties shall use the network user’s last confirmed quantity, if 

any. 

k) The matching processes under c), d) and f) shall be carried out using 

Edig@s-XML data format. The Parties shall endeavour to provide a 

f)  Користувачі мережі, що працюють з обох сторін точки 

з’єднання, мають право подавати реномінації між 15:00 UTC  

(зимовий час) та 14:00 UTC  (літній час) газової доби Д-1 та 

1:00 UTC  (зимовий час) та 2:00 UTC  (літній час) газової доби 

Д. Сторони починають цикл реномінації на початку кожної 

години, між 16:00 UTC  (зимовий час) та 15:00 UTC  (літній 

час) газової доби Д-1 та 1:00 UTC  (зимовий час) та 2:00 UTC  

(літній час) газової доби Д. протягом кожного циклу 

реномінацій процедури відправлення повідомлень та метчінгу 

проводяться згідно з пунктами c) і d). Реномінації повинні 

подаватися не пізніше ніж за дві години до початку виконання 

номінацій.  

g) Протягом двох годин після повної години з часу отримання 

реномінацій користувачів мережі, Сторони інформують своїх 

користувачів мережі про підтверджені обсяги. 

h) Обидві сторони мають право відхиляти реномінації на 

поставки протягом доби Д, що надані їхніми користувачами 

мережі, якщо вони відрізняються на більш ніж 15% від 

останньої підтвердженої номінації-реномінації на добу Д-1. 

 

i) Обидві сторони мають право відхиляти реномінації на 

поставки протягом доби Д, що надані їхніми користувачами 

мережі, якщо вони відрізняються на більш ніж 3% від 

останньої підтвердженої реномінації протягом доби Д. 

j) Якщо номінація-реномінація не була надана користувачем 

мережі або відхилена оператором ГТС, сторони 

використовують останній підтверджений обсяг, якщо такий є. 

k) Процедура метчінгу згідно з підпунктами c), d) та f) 

проводиться з використанням формату передачі інформації 

Edig@s-XML. Сторони прагнуть надати додатковий метод 
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redundant data exchange method for the purposes of the matching 

process via web interface with HTTP/S protocol enabled. 

Temporary document-based data exchange method is agreed and 

shall be implemented by the Parties as a back-up solution in case of 

failure of the above mentioned data exchange method. 

Allocation 

In respect of the allocation of gas quantities, TRANSGAZ and 

UKRTRANSGAZ shall establish allocation procedure ensuring 

consistency between the allocated quantities at both sides of the IP. This 

allocation procedure shall be based on the Operation Balancing Account 

(OBA), specified below. 

Under the OBA allocation procedure the Natural Gas quantity allocated 

for a Gas Day D to a pair of Network Users at the IP shall be equal to the 

Natural Gas quantity confirmed for delivery/off-take, for that Gas Day D, 

to the said pair of Network Users 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷 = 𝑄𝐶,𝐹,𝑖

𝐷  and 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷 = 𝑄𝐶,𝑅,𝑗

𝐷  , 

where: 

𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷  is the confirmed quantity, for a given Pair of Network 

Users in the Forward Flow Direction, during the Gas Day 

D; 

𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷  is the confirmed quantity, for a given Pair of Network 

Users in the Reverse Flow Direction, during the Gas Day 

D; 

обміну інформацією для цілей метчінгу через веб-інтерфейс з 

використанням протоколу HTTP/S.  

Тимчасовий документарний метод обміну інформацією 

погоджений сторонами та повинен використовуватися як 

резервний засіб у випадку неможливості використання 

вищезазначеного методу обміну інформацією.  

Алокація  

 

При алокації обсягів газу, TRANSGAZ та Укртрансгаз 

застосовують таку процедуру алокації, що забезпечує 

відповідність між розподіленими обсягами з обох сторін точки 

з’єднання. Ця процедура алокації базується на використанні 

Операційного балансового Рахунку (ОВА), та визначена нижче.   

Згідно з процедурою алокації ОВА обсяг природного газу, 

розподілений для доби Д для шипер пари у точці з’єднання, 

повинен дорівнювати підтвердженому обсягу поставки/відбору, 

для цієї газової доби Д, щоб визначена шипер-пара користувачів 

мережі:  

                             𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷 = 𝑄𝐶,𝐹,𝑖

𝐷 та  

                              𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷 = 𝑄𝐶,𝑅,𝑗

𝐷  , 

де: 

𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷  це підтверджений обсяг для визначеної шипер-

пари у напрямку руху потоку газу, протягом газової 

доби Д;  

 

𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷  це підтверджений обсяг для визначеної шипер-

пари у зворотному напрямку потоку газу, протягом 

газової доби Д; 
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𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷  is the quantity allocated, to a given pair of Network 

Users in the Forward Flow Direction, during the Gas Day 

D; 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷  is the quantity allocated, to a given pair of Network 

Users in the Reverse Flow Direction, during the Gas Day 

D; 

i, is the pair of Network Users active in the Forward Flow 

Direction during the Gas Day D; 

j, is the Pair of Network Users active in the Reverse Flow 

Direction during the Gas Day D; 

The OBA allocation procedure shall not be applied in the event that: 

1. The gas quality parameters are not in accordance with the 

Agreement and the Parties are not able to perform their daily 

nominations; 

2. The pressure is not according to the specifications in the 

Agreement and the Parties are not able to perform their daily 

nominations. 

3. Parties agreed suspend the implementation of the OBA 

allocation procedure, and apply the pro-rata allocation procedure, 

because it was impossible to run the Total Balancing Position 

(TBP) within the limits of OBA. 

For each Gas Day D, when any of the abovementioned conditions are in 

effect, the daily measured quantity is allocated to the pairs of NUs 

proportionally to their confirmed Natural Gas quantities in both 

directions of the IP. The OBA allocation procedure shall be re-applied on 

the next Gas Day D+1 after the Gas Day D in which all of the 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷  це розподілений  обсяг для визначеної шипер-

пари у напрямку руху потоку газу, протягом газової 

доби Д; 

 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷  це розподілений обсяг для визначеної шипер-

пари у зворотному напрямку потоку газу, протягом 

газової доби Д; 

 

i, - шипер-пара, що діє у напрямку руху потоку газу, 

протягом газової доби Д;  

j, - шипер-пара, що діє у зворотному руху потоку газу, 

протягом газової доби Д. 

 

Процедура алокації за ОВА не застосовується у наступних 

випадках:  

1. Параметри якості газу не відповідають Угоді, і Сторони 

не можуть виконати свої добові номінації;  

 

2.  Рівень тиску не відповідає характеристикам, 

визначеним в Угоді та Сторони не можуть виконати 

свої добові номінації. 

 

3.  Сторони погодились припинити застосування 

процедури ОВА та застосували пропорційну алокацію, 

у зв’язку з неможливістю підтримати загальний баланс 

в рамках ліміту ОВА.  

 

Для кожної газової доби Д, коли діє будь-яка з вищезазначених 

умов, виміряні добові обсяги розподіляються шипер-парам 

пропорційно до їх підтверджених обсягів природного газу з обох 

сторін точки з’єднання. Процедура алокації за ОВА повинна 

застосовуватися і на наступний день Д+1 після дня Д, коли всі 

вищезазначені умови більше не діють, якщо обидві сторони не 
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abovementioned conditions are no longer in effect, unless both Parties 

mutually agree to postpone the application of the OBA for a specific 

period. Pro-rata allocated quantities shall be calculated by using the 

following formulas: 

In the Forward Flow Direction: 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷 = 𝑄𝐶,𝐹,𝑖

𝐷 + 𝑄𝑆𝐷
𝐷 ∗

𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

∑ 𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖 + ∑ 𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

In the Reverse Flow Direction: 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷 = 𝑄𝐶,𝑅,𝑗

𝐷 − 𝑄𝑆𝐷
𝐷 ∗

𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

∑ 𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖 + ∑ 𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

Where: 

𝑄𝑆𝐷
𝐷  – is the steering difference during the Gas Day D: 

𝑄𝑆𝐷
𝐷 = 𝑄𝑀

𝐷 − ∑ 𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖

+ ∑ 𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

Each Gas Day D for which the pro-rata allocation procedure applies, the 

OBA is updated by calculating the TBP, considering Daily Balancing 

Position that equals to zero (0). 

The indicative allocation of Natural Gas quantities shall be carried out 

via an ALOCAT message according to Edig@s-XML format, for each 

Pair of Network Users, on a daily basis, until UTC 8:30 (winter time) and 

UTC 7:30 (summer time) for the previous Gas Day. If it is impossible to 

send the message in Edig@s-XML format, messages in Excel format 

shall be sent by means of e-mail as an interim solution.  

погодять відкласти застосування процедури ОВА для визначеного 

періоду. Пропорційно розподілені обсяги розраховуються з 

використанням наступних формул:  

 

У напрямку руху потоку: 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷 = 𝑄𝐶,𝐹,𝑖

𝐷 + 𝑄𝑆𝐷
𝐷 ∗

𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

∑ 𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖 + ∑ 𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

У зворотному руху потоку: 

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷 = 𝑄𝐶,𝑅,𝑗

𝐷 − 𝑄𝑆𝐷
𝐷 ∗

𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

∑ 𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖 + ∑ 𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

 

де: 

 𝑄𝑆𝐷
𝐷  це різниця між обсягами запланованого 

потоку газу та виміряними обсягами для 

газової доби Д  

𝑄𝑆𝐷
𝐷 = 𝑄𝑀

𝐷 − ∑ 𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷

𝑖

+ ∑ 𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷

𝑗

 

Кожного дня, коли застосовується пропорційний розподіл, ОВА 

оновлюється шляхом розрахунку TBP (загальна величина 

балансу), причому DBP (добова величина балансу) дорівнює нулю 

(0).  

Орієнтовна алокація обсягів природного газу здійснюється 

шляхом подачі повідомлення  ALOCAT у форматі Edig@s-XML, 

для кожної шипер пари, на добовій основі до  8-30 UTC  (зимовий 

час) та 7-30 UTC  (літній час) для попередньої газової доби. Якщо 

неможливо відправити повідомлення в форматі Edig@s-XML, 

мають бути надісланні повідомлення в форматі Excel за 

допомогою засобів електронної пошти як тимчасове рішення. 
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Operational Balancing Account 

The Parties shall strive to reach an equality between the confirmed 

quantities and the actually metered quantities at the IP in order to 

maintain TBP as close as possible to zero, and to ensure that the LR 

specified in the next paragraph is not violated. 

The LR is specified by its lower limit value, which is set to ______ kWh 

and its upper limit value which is set to _______ kWh. The lower and / 

or upper value of the LR may be changed upon mutual agreement of 

TRANSGAZ and UKRTRANSGAZ, in case of justified operational 

needs, including but not limited to: 

(a) Exceptional events 

(b)  Unplanned maintenance works 

(c) Scheduled flow below the GMSs minimum measurement 

and/or flow control limits. 

(d)  Increase or decrease of the IP’s technical capacity. 

If for a Gas Day D the TBP exceeds the limits of the LR, the Parties shall 

endeavour to restore the TBP within the LR limits through settlement in 

kind within the next two (2) Gas Days, by adjusting the flow so that the 

TBP calculated either for the Gas Day D+1 or for the Day Gas D+2 is not 

exceeding the limits of the LR. 

In the event that a Party is not able to restore the TBP within the limits of 

LR, according to the provisions of paragraph above, this Party (requesting 

Party) shall inform immediately the other Party in writing; in such a case 

the Parties may agree to (a) expand the limits of LR for a certain number 

of consecutive Gas Days or (b) suspend the implementation of the OBA 

Операційний балансовий рахунок 

 

Сторони прагнуть досягти рівності між підтвердженими обсягами 

та фактично виміряними обсягами у точці з’єднання з метою 

максимального наближення ЗБП до нуля, та забезпечити, щоб 

ліміти, про які йде мова у наступному пункті не перевищуються.  

 

Ліміти визначаються у наступних межах – нижня межа ______ 

кВтгод, вержня межа ______  кВтгод. Нижня та верхня межа 

ліміту може бути змінена за погодженням TRANSGAZ та 

УКРТРАНСГАЗ, у випадку виправданих операційних потреб, 

включаючи, але не обмежуючись наступними:  

 

(a) надзвичайна подія  

(b) незаплановані ремонтні роботи  

(c) запланований потік є меншим за мінімальну межу 

вимірювання та / або обмеження на контроль потоку. 

(d) Збільшення та зменшення технічної потужності 

точки з’єднання. 

Якщо для доби Д TBP перевищує ліміти, сторони прагнуть 

відновити TBP у рамках лімітів шляхом зарахування в 

натуральному вигляді протягом двох (2) днів, корегуючи потік, 

щоб TBP, розрахована або для доби Д+1 або для доби Д+2, не 

перевищувала визначені ліміти.  

У випадку, якщо Сторона не може відновити TBP в рамках лімітів 

згідно з положеннями пункту вище, ця сторона (сторона, що 

робить запит) негайно інформує іншу сторону у письмовій формі; 

у такому випадку сторони можуть погодитися : (а) розширити 

ліміти на певну кількість послідовних днів, або (b) призупинити 

використання процедури алокації за ОВА та застосовувати 
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allocation procedure, and apply the pro-rata allocation procedure, until 

and including the Gas Day the requesting Party declares, in writing to the 

other Party, its ability to restore the TBP within the limits of LR, 

indicating also the number of Gas Days required for said restoration to be 

effected. 

TRANSGAZ shall send daily to UKRTRANSGAZ an Account Situation 

Document (ACCSIT) notification containing the TBP, in accordance 

with the Edig@s-XML format, not later than UTC 8:30 (in winter time) 

and UTC 7:30 (in summer time) on the Gas Day D+1. If it is impossible 

to send the message in Edig@s-XML format, messages in Excel format 

shall be sent by means of e-mail as an interim solution. 

Allocation and OBA Reports 

The final allocation of Natural Gas quantities for each Gas Day of the 

Month M, and for each Pair of Network Users, based on validated 

measurements, shall be carried out until UTC 13:00 (winter time) and 

UTC 12:00 (summer time) of the fifth calendar day of the Month 

immediately succeeding the Month M. 

Daily and Monthly quantity allocation protocols shall be issued by 

TRANSGAZ and signed by UKRTRANSGAZ. The Daily and Monthly 

allocation protocols shall be in accordance with the preliminarily 

approved forms provided in the IA. The Natural Gas quantities, expressed 

in volume units, are registered in the allocation protocols for reference 

purposes only. The quantity allocation protocols shall be accompanied 

with the respective measurement protocols for gas quantity and quality 

provided in the Interconnection Agreement. 

The data in the quantity allocation protocols shall be used by 

процедуру пропорційної алокації до Доби (включаючи її), коли 

Сторона, що робила запит, повідомить іншу сторону про свою 

можливість відновити TBP в рамках лімітів, включаючи також 

кількість діб, що необхідні для проведення такого відновлення. 

 

TRANSGAZ надсилає щодоби до Укртрансгазу повідомлення 

ACCSIT – документ про стан рахунку – у якому наявна інформація 

про TBP, у форматі Edig@s-XML, не пізніше ніж до 8-30 UTC  

(зимовий час) та 7-30 UTC  (літній час) для газової доби Д+1. Якщо 

неможливо відправити повідомлення в форматі Edig@s-XML, 

мають бути надісланні повідомлення в форматі Excel за допомогою 

засобів електронної пошти як тимчасове рішення. 
 

 

Алокація та Звіти ОВА  

 
Остаточна алокація обсягів природного газу для кожної доби 

місяця М та кожної шипер-пари проводиться базуючись на 

уточнених вимірюваннях до 13-00 UTC  (зимовий час) та 12-00 

UTC  (літній час) п’ятого календарного дня Місяця, наступного за 

місяцем М.   

 

Протоколи добової та місячної алокації виконуються TRANSGAZ 

та підписуються Укртрансгазом. Протоколи добової та місячної 

алокації відповідають початково погодженим формам наведеним в 

Угоді. Природний газ, визначений в одиницях обсягу, вноситься в 

протокол алокації лише для ознайомлення. Протоколи на обсяг 

алокації доповнюються відповідними протоколами з виміряним 

обсягом та якістю газу, наведеними в Угоді. 

 

 

Інформація з протоколів на обсяг алокації використовується 
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TRANSGAZ and UKRTRANSGAZ for commercial purposes. 

TRANSGAZ shall issue and forward to UKRTRANSGAZ daily the 

OBA protocol for Gas Day D, not later than UTC 8:30 (in winter time) 

and UTC 7:30 (in summer time) on the Gas Day D+1. The ΟΒΑ Protocol 

shall be in accordance with the standard form provided in the 

Interconnection Agreement. 

Interruption 

The below provisions shall be applicable for all interruptible services 

including interruptible Backhaul Service.  

Should the circumstances so require Parties are entitled to initiate 

provision of interruptible service.  

Transmission System Operators shall include reasons for interruptions in 

the general terms and conditions that govern interruptible transport 

contracts. Reasons for interruptions can include but are not limited to gas 

quality, pressure, temperature, flow patterns, use of firm contracts, 

maintenance, up- or downstream constraints, public service obligations 

and capacity management deriving from congestion management 

procedures.  

The extent of eventual interruption shall not be greater, than the level 

required by the given circumstances and shall not impose undue 

limitation of Shippers’ rights. 

The Party that initiates the interruption prior to or during the Gas Day 

shall notify the other Party within the relevant Matching procedure. 

Interruption lead time shall be minimum 2 (two) hours. MSO shall notify 

their respective affected network users as soon as possible, but with due 

TRANSGAZ та Укртрансгазом для комерційних цілей.  

 

TRANSGAZ випускає та пересилає Укртрансгазу добові протоколи 

з ОВА для доби Д, не пізніше 8-30 UTC  (зимовий час) та 7-30 UTC  

(літній час) доби Д+1. Протокол ОВА подається у стандартній 

формі відповідно до угоди про взаємодію.  

 

 

Переривання 

Зазначені нижче положення застосовуються для всіх послуг з 

надання переривчастої потужності, зокрема, переривчастої 

потужності за операцією бекхол.  

Якщо обставини так вимагають, Сторони мають право ініціювати 

забезпечення надання послуг переривчастої потужності.    

Оператори ГТС включають причини переривання в загальні 

положення, які регулюють контракти на переривчасту потужність. 

Причини переривань включають, але не обмежуються, 

наступними: якість газу, тиск, температура, структура потоку, 

використання зобов’язань по контрактам, технічне 

обслуговування, обмеження на вході і виході, зобов'язання по 

обслуговуванню населення та управління потужністю, що 

випливають з процедур управління перевантаженням. 

Кінцевий рівень переривання не повинен перевищувати рівень 

відповідних обставин та не повинен накладати невідповідні 

обмеження прав шиперів.  

Сторона, що ініціює переривання, до початку або протягом Газової 

доби повідомляє іншу Сторону під час відповідної процедури 

метчінгу. Мінімальний час переривання складає 2 (дві) години. 

Оператор, що проводить метчінг, якнайшвидше повідомляє 
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regard to the reliability of the information. 

The Party that initiates the interruption shall also inform the other Party 

of the reason for the interruption ex post.   

Intraday Interruptions are followed up by renomination. Result of 

renomination shall be handled, communicated as determined in the 

matching procedure. Before Gas Day (D) result of Interruptions shall be 

handled, communicated via Matching, as determined in the matching 

procedure. 

In case of interruption the order in which interruption shall be performed 

shall be determined based on the contractual timestamp of the respective 

transport contracts on an interruptible basis. Transport contract coming 

into force earlier shall prevail over transport contract coming into force 

later (LIFO). Only if two or more transport contracts on an interruptible 

basis are ranked at the same position within the interruption order and the 

relevant Party does not interrupt all of them, a pro rata reduction of these 

specific nominations shall apply. 

The Parties may apply limitation in availability of firm capacities only in 

case of planned maintenance and Restriction. 

Constraints and communication procedures in case of exceptional 

event 

Whenever a limit for the gas quality specification provided in the IA is 

approached or exceeded, TRANSGAZ and/or UKRTRANSGAZ shall 

inform each other thereof. Depending on the position of the Downstream 

Operator the gas flow will be interrupted or not. The Upstream Operator 

shall take all necessary corrective actions to bring the gas properties back 

відповідних задіяних користувачів мережі, проте лише у разі 

достатньої надійності інформації.  

Сторона, що ініціює переривання, також повідомляє іншу сторону 

про причину переривання по факту переривання.  

Переривання протягом доби супроводжуються реномінаціями. 

Результат реномінації обробляються та пересилаються згідно з 

процедурою метчингу. До газової доби Д-1 результат переривання 

обробляється та пересилається згідно з процедурою метчінгу . 

 

У випадку переривання, порядок переривання визначається на 

основі контрактних положень відповідних транспортних договорів 

на переривчасту потужність.  Транспортний контракт, що вступає 

в дію раніше, переважає над контрактом, що вступив в силу 

пізніше (LIFO). Лише якщо два або більше транспортні контракти 

на переривчасту потужність знаходяться на тій самій позиції у 

порядку переривання, а відповідна сторона не використовує їх всі, 

проводиться пропорційне зменшення цих номінацій.  

Сторони можуть застосувати обмеження на доступ до гарантованої 

потужності лише у випадку запланованих ремонтів та обмежень.  

 

 

Обмеження та процедура зв’язку на випадок надзвичайних 

подій 

При наближенні чи перевищенні межі параметрів якості, що 

зазначаються Угоді, TRANSGAZ і / або Укртрансгаз мають 

повідомити про це один одного. Залежно від положення оператора 

прийому, визначається чи буде потік газу перериватись чи ні. 

Оператор подачі повинен вжити всі необхідні коригувальні дії для 

приведення характеристик газу відповідно до параметрів, якомога 
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on spec as soon as possible.  

If during any Gas Day (D) an unforeseen exceptional/emergency event 

occurs, which causes capacity reductions, (e.g. compressor outage, or 

leakage, etc.) TRANSGAZ and/or UKRTRANSGAZ shall react 

promptly in order to minimize the impact of such an event by using best 

efforts and all reasonable measures.  

Both Parties shall undertake to assure prompt exchange of all relevant 

information (exchange within 1 hour after occurrence of an emergency), 

which may affect the quantity of gas being transported in the future and 

the quality parameters of the gas.  

(a) The communication shall be performed by means of telephone 

call for information, followed by a written confirmation; 

(b) where an exceptional event occurs on a contracting party’s 

network affecting the interconnection point, the relevant 

contracting party shall without delay inform and keep informed 

the other contracting party in respect of the possible impact on the 

quantities of gas that can be transported over the interconnection 

point. 

(c) where a contracting party considers there is an evident danger to 

system security and/or stability and an exceptional event may 

have an impact on the confirmed quantities of its network users, 

as soon as reasonably practicable, each contracting party shall 

inform its respective affected network users that are active at the 

concerned interconnection point of the consequences for the 

confirmed quantities; 

once the exceptional event ends, the relevant affected contracting party(ies) 

shall inform the other contracting party as soon as reasonably practicable and 

швидше. 

Якщо під час будь-якого газового дня (D) має місце 

непередбачувана надзвичайна / аварійна подія, що призводить до 

зниження пропускної здатності (наприклад, вихід з ладу 

компресора, або його протікання і т.д.) TRANSGAZ і / або 

Укртрансгаз повинні оперативно відреагувати, з тим щоб звести до 

мінімуму наслідки такої події, використовуючи всі зусилля і всі 

необхідні заходи. 

Обидві Сторони зобов'язуються гарантувати оперативний обмін 

усією важливою інформацією (обмін протягом 1 години після 

виникнення аварійної ситуації), яка може вплинути на обсяги газу, 

що будуть транспортуватись і на параметри якості газу. 

(a) інформаційні повідомлення надаються у телефонному режимі, 

з подальшим письмовим підтвердженням; 

(b) при виникненні надзвичайної події у мережі однієї з договірних 

сторін, яка може мати вплив на точку з’єднання, відповідна 

сторона повинна без затримки та на постійній основі інформувати 

іншу Договірну Сторону щодо можливого впливу на обсяги газу, 

які можуть бути транспортовані через точку з’єднання. 

 

(c) якщо Договірна сторона вважає, що існує очевидна загроза для 

безпеки системи і / або її стабільності і надзвичайна подія може 

вплинути на підтверджені обсяги користувачам її мережі, як тільки 

це буде можливо, кожна сторона повинна проінформувати її 

користувачів мережі на яких це вплине і які є користувачами у 

відповідній точці з’єднання щодо наслідків для підтверджених 

обсягів; 

після закінчення надзвичайної події, Сторона (сторони), на яких 

відбувся вплив, мають повідомити про це іншу Договірну Сторону, 

як тільки це буде можливо і кожна сторона повинна 
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each contracting party shall inform its respective affected network users 

accordingly. 

проінформувати своїх відповідних користувачів мережі. 

 

 


