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1. GENERAL INFORMATION 

By conducting this non-binding market screening procedure (hereinafter referred to 

as the “Procedure”) regulated by these Rules, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM 

S.A. (hereinafter referred to as “GAZ-SYSTEM”) and Public Joint-Stock Company 

UKRTRANSGAZ hereinafter referred to as “UKRTRANSGAZ”) aim to estimate the level of 

market participants’ demand for the Capacity at the Poland-Ukraine border, in both 

directions of the flow, and hence the level of Capacity that should be established. 

The results of the Procedure shall be taken into account by both TSOs in the future 

works concerning the expansion of the Capacities at the Poland-Ukraine border, in 

both directions of the flow. 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Шляхом проведення цієї незобов’язуючої процедури дослідження ринкового 

попиту (далі - "Процедура"), що регулюється цими Правилами, Оператор ГТС 

Польщі GAZ-SYSTEM S.A. (далі - “GAZ-SYSTEM”) та Публічне акціонерне товариство 

«УКРТРАНСГАЗ» (далі - ”УКРТРАНСГАЗ”) мають на меті оцінити рівень попиту 

учасників ринку на потужність на кордоні Польща-Україна, в обох напрямках 

потоку, а отже, і рівня потужності, який потрібно забезпечити. Результати 

Процедури враховуються обома операторами ГТС у майбутніх роботах щодо 

розширення потужності на кордоні Польща-Україна в обох напрямках потоку. 

 

2. DESCRIPTION OF THE PROJECT 

GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ consider the possibility to expand the Capacity at 

the Poland-Ukraine border, in both directions of the flow. Early estimations of the 

TSOs show that any Capacity could be available to the market from 1.1.2020 (06:00 

a.m. CEST) 1.  

The market assessment may result in a decision on a further enhancement of the 

integrity of the regional markets through expansion of the Polish and Ukrainian gas 

transmission networks. 

Expansion of the bidirectional gas flows between Poland and Ukraine would 

significantly contribute to the realization of the European Union’s strategic aims 

regarding assurance of energy security and the market integration. 

2. ОПИС ПРОЕКТУ 

“GAZ-SYSTEM” та ”УКРТРАНСГАЗ” розглядають можливість збільшення потужності 

на кордоні Польща-Україна в обох напрямках потоку. Попередня оцінка 

проведена операторами ГТС показує, що будь-яка потужність може бути 

доступна для ринку з 1.1.2020 (06:00 CEST) 

Результатом оцінки може стати посилення цілісності регіональних ринків шляхом 

розширення потужності газотранспортних систем Польщі та України. 

Збільшення потужності в обох напрямках транспортування природного газу між 

Польщею та Україною значно сприятиме реалізації стратегічних цілей 

Європейського Союзу щодо забезпечення енергетичної безпеки та інтеграції 

ринку. 

2.1. INFORMATION ABOUT UKRTRANGAZ 

Public Joint Stock Company “UKRTRANSGAZ” is the transmission and storage systems 

operator of Ukraine (hereinafter – TSO and SSO).  

The main activities of UKRTRANSGAZ include: natural gas transportation to domestic 

consumers; natural gas transit to Europe via Ukraine; storage of natural gas in 

underground storage facilities; service functions, etc. 

UKRTRANSGAZ is licensed and acts in accordance with the international standards 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 and the Law of Ukraine “On the natural 

gas market”, GTS Network Code and Gas Storage Facilities Code. 

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРТРАНГАЗ 

Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" є оператором газотранспортної 

системи та підземних сховищ газу України (далі – оператор ГТС та оператор 

ПСГ). 

Основними видами діяльності «УКРТРАНСГАЗ» є: транспортування природного 

газу до внутрішніх споживачів; транзит природного газу до Європи через Україну; 

зберігання природного газу в підземних сховищах; сервісні функції і т. д. 

"УКРТРАНСГАЗ" має ліцензію та діє відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 та Закону України "Про ринок природного газу", 

Кодексу ГТС України та Кодексу газосховищ. 

                                                           
1 For GAZ-SYSTEM: until the Gas Year 2022-2023 the capacity may be offered on the Polish 

side in the Ukrainian direction only on the interruptible basis. The firm capacity may be 

offered as of Gas Year 2023 and only after positive final investment decision on 

implementation of the new Gas Interconnection Poland – Ukraine. 

 

Для GAZ-SYSTEM: до початку газового року 2022-2023 потужність у напрямку України з 

боку Польщі пропонується на переривчастій основі. Гарантована потужність буде 

пропонуватися починаючи з газового року 2023 та лише у випадку позитивного 

остаточного інвестиційного рішення щодо реалізації інтерконнектора Україна-Польща.  

 

 



2.2. INFORMATION ABOUT GAZ-SYSTEM  

The core business of GAZ-SYSTEM is transportation of gas through transmission network 

on the territory of Poland, providing gas to distribution network and to final customers 

connected with transmission system. On 13 October 2010 the President of the Energy 

Regulatory Office (hereinafter referred to as: “President of ERO”) issued a decision, 

whereby GAZ-SYSTEM obtained a status of Transmission System Operator on the 

territory of Poland until 31 December of 2030. 

The Company carries out transmission activity on the basis of the transmission network 

on the territory of the Republic of Poland which is owned thereby. 

On 22 September 2014 GAZ-SYSTEM obtained a decision issued by the President of 

ERO granting a certificate of independence in ownership unbundling model in 

relation to the gas network owned by GAZ-SYSTEM. 

 

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО “GAZ-SYSTEM” 

Основною діяльністю компанії “GAZ-SYSTEM” є транспортування газу через 

газотранспортну мережу на території Польщі, транспортування газу до 

розподільних мереж та кінцевих споживачів, приєднаних до транспортної 

системи. 13 жовтня 2010 року Президент Регулятивного органу енергетики Польщі 

опублікував рішення, згідно з яким “GAZ-SYSTEM” отримав статус оператора 

газотранспортної системи на території Польщі до 31 грудня 2030 року. 

Компанія здійснює діяльність з передачі газу через транспортну мережу на 

території Республіки Польща, яка належить їй. 

22 вересня 2014 року компанія “GAZ-SYSTEM” отримала рішення, опубліковане 

Президентом Регулятивного органу енергетики, яке видало сертифікат, що 

підтверджує факт незалежності відповідно до моделі OU (відокремлення 

власності) на газотранспортній мережі, що належить “GAZ-SYSTEM”. 

2.3. DEFINITIONS 

2.3.1. Capacity – maximum hourly quantity of gaseous fuel expressed in 

energy units (kWh/h) and volume (cubic meters), which may be 

delivered for transmission at an entry point or off-taken from the 

transmission system at an exit point; 

2.3.2. Gas Year - a period from 06:00 a.m. (CEST) on 1 October of a particular 

calendar year until 06:00 a.m. on 1 October of the following calendar 

year. As an example, Gas Year 2020-2021 will run from 06:00 a.m. (CEST) 

on 1 October 2020 until 06:00 a.m. on 1 October 2021; 

2.3.3. Participant – every entity that has submitted a valid Capacity Request 

Form during the Procedure; 

2.3.4. Procedure – non-binding market screening procedure conducted in 

order to determine market participants' demand for Capacity at the 

Poland-Ukraine border, in both directions of the flow, which rules of 

conducting are described in this Rules; 

2.3.5. Project - all the activities taken by GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ 

aiming at the expansion of the Capacities at the Poland-Ukraine border, 

in both directions of the flow; 

2.3.6. Rules – this document, describing the rules of conducting the non-

binding market screening procedure for Capacity at the Poland-Ukraine 

border, in both directions of the flow, including Appendices; 

2.3.7. Schedule - described in point 2.5 framework plan of realization of the 

Procedure; 

2.3.8. TNC of GAZ-SYSTEM - Transmission Network Code established pursuant to 

the applicable provisions of law and posted on the GAZ-SYSTEM’s 

2.3. ВИЗНАЧЕННЯ 

2.3.1. Потужність - максимальна погодинна кількість газового палива, виражена в 

одиницях енергії (кВт * год / год) та об’єму (куб.метри), яка може подаватись для 

подачі в точці входу в ГТС або відбору в точці виходу з ГТС; 

2.3.2. Газовий рік - період з 06:00 ранку (CEST) 1 жовтня певного календарного року 

до 06:00 ранку 1 жовтня наступного календарного року. Як приклад, газовий рік 

2020-2021 року буде тривати з 06:00 ранку (CEST) 1 жовтня 2020 року до 06:00 ранку 

1 жовтня 2021 року; 

2.3.3. Учасник - кожен суб'єкт, який подав дійсну форму запиту на потужність під 

час Процедури; 

2.3.4. Процедура - незобов’язуюча процедура дослідження ринку, що 

проводиться з метою визначення попиту учасників ринку на потужності на кордоні 

Польща-Україна в обох напрямках потоку, правила проведення якої описуються 

в цих Правилах; 

2.3.5. Проект - всі заходи, що вживаються “GAZ-SYSTEM” та "УКРТРАНСГАЗ", 

спрямовані на розширення потужності на кордоні Польща-Україна в обох 

напрямках потоку; 

2.3.6. Правила - цей документ, в якому описуються правила проведення 

незобов’язуючої Процедури дослідження ринкового попиту на потужності на 

кордоні Польща-Україна в обох напрямках потоку, включно з додатками; 

2.3.7. Графік - описаний у пункті 2.5 план реалізації Процедури; 

2.3.8. Кодекс ГТС “GAZ-SYSTEM” - Кодекс газотранспортної системи, встановлений 

відповідно до чинного законодавства та опублікований на сайті “GAZ-SYSTEM”. 

Правила базуються на Кодексі ГТС “GAZ-SYSTEM”, який був схвалений 

Президентом Регулятивного органу енергетики (Польщі) рішенням від 3 лютого 



website. The Rules refer to the TNC of GAZ-SYSTEM as approved by the 

President of ERO by the decision of 3 February 2016 sign DRR-4322-

2(18)/2015/2016/AN/MP and revised by virtue of the Change Sheet to 

TNC approved by the President of ERO by the decision of 6 November 

2017 sign DRR.WRG.7129.9.2017.AKI, or to every next version of the TNC 

of GAZ- SYSTEM S.A. which will replace or change the aforementioned 

version of the TNC of GAZ-SYSTEM; 

2.3.9. TNC of Ukraine – gas transmission system code of Ukraine established in 

accordance with the Law of Ukraine “On natural gas market” on  6 

November 2015 No 1378/27823 by the National Energy and Utilities 

Regulatory Commission of Ukraine (hereinafter – NEURC) with further 

amendments. 

2.3.10. TSO – GAZ-SYSTEM and/or UKRTRANSGAZ. 

2016 року підписом DRR-4322-2 (18) / 2015/2016 / AN / MP та переглянутий на 

підставі змін до Кодексу ГТС, затвердженими Президентом Регулятивного органу 

енергетики за рішенням від 6 листопада 2017 р., підписом 

DRR.WRG.7129.9.2017.AKI або кожній наступній версії Кодексу ГТС “GAZ-SYSTEM”, 

яка замінить або змінить вищезгадану версію Кодексу ГТС “GAZ-SYSTEM”; 

2.3.9. Кодекс ГТС України – кодекс газотранспортної системи України, прийнятий 

відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу» 6 листопада 

2015 року Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних 

послуг (надалі – НКРЕКП) постановою №1378/27823 з подальшими поправками. 

2.3.10. Оператор ГТС - “GAZ-SYSTEM” та/або "УКРТРАНСГАЗ". 

 

2.4. LEGAL BASIS 

2.4.1. The Rules describe terms and conditions of conducting the Procedure, 

as well as rights and obligations of entities participating in the Procedure, 

as established by GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ.  

2.4.2. Submission of the Capacity Request Form shall mean that the Participant 

accepts the provisions of the Rules.  

2.4.3. The Procedure is held by GAZ-SYSTEM in line with the provisions of points 

2.2.1.12 and 4.1.3. of the TNC of GAZ-SYSTEM, which oblige GAZ-SYSTEM 

to consult the market in planning the development of the transmission 

system. The Procedure is held by UKRTRANSGAZ in line with the 

requirements of point 1.8 of Section IX of TNC of Ukraine. 

2.4. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

2.4.1. Правила визначають умови проведення Процедури, а також права та 

обов'язки суб'єктів, що беруть участь у Процедурі, як встановлено “GAZ-

SYSTEM” та "УКРТРАНСГАЗ". 

2.4.2. Подача форми запиту на потужність означає, що Учасник 

погоджується з положеннями цих Правил. 

2.4.3. Процедура проводиться компанією “GAZ-SYSTEM” у відповідності до 

положень пунктів 2.2.1.12 та 4.1.3. Кодексу ГТС “GAZ-SYSTEM”, які зобов'язують 

“GAZ-SYSTEM” проконсультуватися з ринком при плануванні розвитку 

системи транспортування. Процедура також проводиться відповідно до 

вимог пункту 1.8 Розділу IX Кодексу ГТС України. 

 

2.5. SCHEDULE OF THE PROCEDURE 

UKRTRANSGAZ and GAZ-SYSTEM intend to conduct the Procedure in accordance 

with the Schedule presented below.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DATE Stage of the Procedure 

1. 06.04.2018 Launching of the Procedure  

2. 
08.06.2018, 

16:00 (CEST) 

Deadline for submission of the Capacity Request 

Forms                  

3. 30.06.2018  
Evaluation of the Capacity Request Forms submitted 

during the Procedure 

4. 13.07.2018 
Public announcement of the results of the 

Procedure  

2.5. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

"УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” мають намір провести процедуру відповідно до 

Графіку, представленого нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДАТА Етапи процедури 

1. 06.04.2018 Початок Процедури 

2. 
08.06.2018, 

16:00 (CEST) 
Крайній термін подачі форми запиту потужності 

3. 30.06.2018  
Оцінка форм запиту потужності, поданих під 

час Процедури 

4. 13.07.2018 Оголошення результатів Процедури 



Notwithstanding the above, UKRTRANSGAZ and GAZ-SYSTEM S.A. may at any time 

prior to the deadline in force from time to time extend the deadline in the event 

of extraordinary circumstances. Changes in deadlines will be published without 

undue delay subject to a prior approval of the national regulatory authority, if 

necessary. 

Незважаючи на викладене вище, "УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” можуть в будь-

який час до настання кінцевого терміну продовжити термін у разі надзвичайних 

обставин. Інформація про зміни термінів мають бути опубліковані без затримки, 

за умови попереднього узгодження з Національним регулюючим органом, якщо 

це необхідно. 

3. THE NON-BINDING MARKET SCREENING PROCEDURE  

3.1. As a result of the Procedure, GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ intend to 

estimate the level of market participants’ demand for Capacity at the 

Poland-Ukraine border, in both directions of the flow, i.e.: 

3.1.1. in the direction of the flow from Poland to Ukraine;   

3.1.2. in the direction of the flow from Ukraine to Poland. 

3.2. Early estimations of the TSOs show that new Capacity at the Poland-Ukraine 

border could be available to the market from 1 January 2020, therefore it is 

suggested to indicate in the Capacity Request Form the level of Capacity 

starting from Gas Year 2019-2020 for duration of maximum of 15 Gas Year, 

taking into account that the capacity in Gas Year 2019-2020 will be available 

from 1 January 2020, 06:00 a.m., until 01 of October 2020, 06:00 a.m.. 

3.2.1. For UKRTRANSGAZ the Capacity may be requested on the firm basis as 

of Gas Year 2019-2020. 

3.2.2. For GAZ-SYSTEM in the direction of the flow to Ukraine, the Capacity may 

be requested until Gas Year 2022-2023 only on the interruptible basis. The 

Capacity may be requested on the firm basis as of Gas Year 2022-2023. 

3.3. The entities wishing to participate in the Procedure should complete and 

submit a questionnaire (“Capacity Request Form”) determining their demand 

for the Capacity at the Poland-Ukraine border in the relevant direction(s) of 

the flow, in line with the template constituting Appendix no. 1 to the Rules. 

3.4. The Capacity Request Form should indicate: 

3.4.1. corporate details of the Participant (all fields in the Capacity Request 

Form should be filled in), 

3.4.2. amount of Capacity at the Poland-Ukraine border in the relevant 

direction(s) of the flow, which the Participant is interested in,  

3.4.3. period, for which the Participant would like to acquire Capacity. 

3.5. Apart from the information determined in point 3.4, in the Capacity Request 

Form the Participants may include their comments concerning the expansion 

of Capacity at the Poland-Ukraine border, in both directions of the flow. 

3.6. Only the Capacity Request Form signed by a person authorized to represent 

3. НЕЗОБОВ’ЯЗУЮЧА ПРОЦЕДУРА ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ  

3.1. В результаті проведення процедури, "УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” прагнуть 

оцінити рівень попиту учасників ринку на потужність на кордоні Україна-

Польща, в обох напрямках потоку, тобто: 

3.1.1. по напрямку потоку з Польщі до України;   

3.1.2. по напрямку потоку з України до Польщі. 

3.2. За попередніми оцінками операторів ГТС, нова потужність на кордоні 

Польща-Україна буде запропонована учасникам ринку, починаючи з 1 січня 

2020 року, тому ми пропонуємо вказувати обсяг потужності у формах запиту 

потужності починаючи з газового року 2019-2020 тривалістю максимум 15 

газових років, беручи до уваги, що потужність для газового року 2019-2020 

пропонується з 1 січня 2020 р. 6:00 (Центральноєвропейський час) до 1 жовтня 

6:00 (Центральноєвропейський час). 

3.2.1. З боку  "УКРТРАНСГАЗ" потужність пропонується на гарантованій 

основі починаючи з газового року 2019-2020. 

3.2.2. З боку “GAZ-SYSTEM” по напрямку потоку в Україну потужність до 

початку газового року 2022-2023 з боку Польщі пропонується на 

переривчастій основі. Потужність на гарантованій основі 

пропонується починаючи з газового року 2022-2023. 

3.3. Суб'єкти, що бажають взяти участь в Процедурі, повинні заповнити та 

відправити опитувальник («Форма запиту потужності»), вказавши рівень 

попиту на потужність на кордоні Україна-Польща та відповідний напрямок 

потоку, у відповідності до шаблону, що є Додатком 1 цих правил.  

3.4. Форма запиту потужності повинна включати: 

3.4.1. Корпоративні деталі учасника (всі відповідні поля «Форми запиту 

потужності» повинні бути заповнені), 

3.4.2. Обсяг потужності на кордоні Україна-Польща у відповідному 

напрямку потоку, у якій зацікавлений учасник,  

3.4.3. Період, на який учасник хотів би придбати потужність. 

3.5. Крім інформації, визначеної у пункті 3.4, учасники можуть включити у форми 

запиту потужності свої коментарі щодо розширення потужності на кордоні 

Україна-Польща в обох напрямках потоку. 



the Participant will be subject to evaluation in the Procedure. The right of the 

persons signing the Capacity Request Form to represent the Participant 

should be demonstrated by attaching an excerpt of the relevant register and 

a proxy (if necessary). 

3.7. The Capacity Request Forms should be submitted in line with the Schedule 

and in the form determined in point 4. 

3.8. After obtaining the Capacity Request Forms, the TSOs will evaluate the 

demand of the market for Capacity at the Poland-Ukraine border, in both 

directions of the flow. The results of the evaluation shall be announced to the 

market in line with the Schedule. 

3.9. On the basis of the results of the evaluation, further analysis regarding the 

expansion of Capacities at the Poland-Ukraine border, in both directions of 

the flow, shall be conducted by the TSOs, including the decision on launching 

a binding Open Season procedure.  

 

3.6. Лише форми запиту потужності, що підписані вповноваженою особою 

будуть оцінюватися в рамках процедури. Право осіб підписувати форму 

запиту потужності визначається прикріпленням витягу з відповідного реєстру 

чи довіреності (у разі необхідності). 

3.7. Форми запиту потужності подаються у відповідності до графіку та у формі, 

визначеній в пункті 4. 

3.8. Після отримання форм запиту потужності, оператори ГТС проведуть оцінку 

рівня попиту на потужність на кордоні Україна-Польща в обох напрямках 

потоку. Результати оцінки будуть оголошені у відповідності до графіку.   

3.9. На основі результатів оцінки, оператори ГТС проведуть подальший аналіз 

щодо розширення потужності на кордоні Україна-Польща в обох напрямках 

потоку, зокрема, буде прийнято рішення щодо запуску зобов’язуючої 

процедури розподілу потужності (Open Season).  

4. SUBMISSION OF THE CAPACITY REQUEST FORM 

4.1. A scan of a completed Capacity Request Form, signed by an authorized 

person, shall be delivered to the relevant TSO via means of electronic 

communication using the e-mail address indicated in point 7.1 of the Rules, 

together with any necessary attachments as per 3.6. Such submission shall be 

followed by submission of a written version (original) of all the documents 

determined in point 3.6. 

4. ПОДАННЯ ФОРМИ ЗАПИТУ ПОТУЖНОСТІ  

4.1. Відсканована копія заповненої форми запиту потужності, що підписаний 

уповноваженою особою, доставляється відповідному оператору ГТС за 

допомогою електронної пошти на адресу, зазначену в пункті 7.1 Правил, 

разом з усіма необхідними додатками відповідно до пункту 3.5. Заповнена 

форма запиту потужності, підписана уповноваженою особою, повинна 

відправлятися також в оригіналі разом з усіма необхідними додатками 

відповідно до пункту 3.6 

5. CONFIDENTIALITY 

5.1. UKRTRANSGAZ and GAZ-SYSTEM will treat all information obtained from the 

Participants during the Procedure as confidential. UKRTRANSGAZ and GAZ-

SYSTEM undertake to use the information obtained during the Procedure 

exclusively for the purpose of the Procedure.  

5.2. Further, UKRTRANSGAZ and GAZ-SYSTEM may disclose the information if 

required by law, by court decision, by administrative decision, or if the 

information is in the public domain at the time of disclosure. The TSOs will not 

disclose information that is considered business secrets, unless obliged to do 

so by law. In the latter situation, the TSO will inform the Participant of a 

disclosure or to the extent required by law consult the Participant in order to 

determine if the information is considered business secrets before the 

information is potentially disclosed. Based on such consultation, the TSO 

decides if the information is to be disclosed. 

5.3. In addition, UKRTRANSGAZ and GAZ-SYSTEM may disclose the information in 

an aggregated and anonymous form to third parties if required in order to 

continue the development of the Project. Such disclosure can be to market 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

5.1. "УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” розглядатимуть всю інформацію, отриману 

від учасників під час проведення Процедури, як конфіденційну. 

“УКРТРАНСГАЗ“ та “GAZ-SYSTEM” зобов'язуються використовувати 

інформацію, отриману під час Процедури, виключно для мети Процедури . 

5.2. Крім того, "УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” можуть розкривати інформацію, 

якщо це вимагається законом, рішенням суду, адміністративним рішенням 

або якщо інформація є загальнодоступною на момент її розкриття. 

Оператори ГТС не розкривають інформацію, яка вважається комерційною 

таємницею, крім випадків, коли це вимагається законом. У такому випадку 

оператори ГТС інформують учасника про розголошення інформації, або в 

межах, передбачених законодавством, консультуються з учасником, щоб 

визначити, чи вважається інформація комерційною таємницею, перш ніж 

інформація може бути розкрита. На основі такої консультації оператори ГТС 

вирішують, чи повинна інформація розкриватися. 

5.3. Крім того, "УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” можуть розкривати інформацію в 

агрегованій та анонімній формі третім особам, якщо це необхідно, для 



participants, during the planned meetings, workshops, etc., as well as to 

relevant authorities in order to achieve approvals or to contracting parties 

that are involved in the execution of the Project. 

5.4. Further, UKRTRANSGAZ and GAZ-SYSTEM may disclose the information to any 

consultant or advisor retained by UKRTRANSGAZ or GAZ-SYSTEM for the 

Project. Prior to making any such disclosures, the relevant TSO shall obtain an 

undertaking of confidentiality from each such person; enforceable by the 

respective TSO. 

 

продовження реалізації Проекту. Таке розкриття інформації також можливо 

учасникам ринку під час запланованих зустрічей, переговорів тощо, а також 

відповідальним органам для отримання дозволів чи сторонам, які беруть 

участь у забезпеченні реалізації Проекту. 

5.4. Крім того, "УКРТРАНСГАЗ" та “GAZ-SYSTEM” можуть розголошувати 

інформацію будь-якому консультанту або раднику, залученому 

"УКРТРАНСГАЗ" або "GAZ-SYSTEM" для Проекту. Перш ніж провести таке 

розкриття інформації, відповідний оператор ГТС повинен отримати 

підтвердження дотримання конфіденційності від кожної такої особи, що може 

бути використано відповідним оператором ГТС. 

6. FINAL PROVISIONS 

6.1. Any expenses incurred by the Participant in connection with participation in 

the Procedure shall be borne by the Participant and shall not be asserted 

against GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ.  

6.2. These Rules do not constitute an offer to the Participants in the meaning of 

the article 66 § 1 of the Civil Code of the Republic of Poland (Journal of Laws 

from 1964 No16 item. 93 as amended) as well as applicable provisions of 

Article 641 of Civil Code of Ukraine. 

6.3. Neither the Participant nor GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ shall be liable 

towards each other for any loss suffered in connection with the Procedure, 

unless the party suffered loss due to willful misconduct of the other party. 

6.4. GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ may invalidate the Procedure for serious 

reasons at any time. GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ shall inform Participants, 

and the Polish and Ukrainian national regulatory authorities of the 

cancellation of the Procedure and specify reasons for such invalidation and 

an expected date on which the Procedure may be repeated.  

6.5. GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ reserves the right to amend or supplement 

the Rules hereto, including the extension of time limits set out herein, in 

particular in the case of changes in legal regulations, a need to obtain, 

unforeseen in the Rules, administrative approvals or decisions from 

competent authorities, including regulators. Such amendments and 

supplements will be published on the website of GAZ-SYSTEM and 

UKRTRANSGAZ. 

6.6. In the event any of the provisions hereof is found impermissible or 

unenforceable, such a provision will be deemed to be excluded therefrom. 

Other provisions of the Rules will remain in force and the provision that is 

considered impermissible or unenforceable will be replaced with a similar 

provision that reflects the original intention of the Parties to the extent it 

complies with the applicable law.  

6.7. The Rules and appendices hereto were prepared in English, Polish and 

Ukrainian. Polish and Ukrainian versions of the document are provided only 

6. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Будь-які витрати, понесені Учасником у зв'язку з участю в Процедурі, він несе 

самостійно та не може виставляти їх "GAZ-SYSTEM” та "УКРТРАНСГАЗ". 

6.2. Ці Правила не є пропозицією Учасникам у значенні викладеному у пункту 1 

статті 66 Цивільного кодексу Республіки Польща (Збірник законів від 1964 р. № 

16, пункт 93 із змінами), а також положення статті 641 Цивільного кодексу 

України. 

6.3. Ні Учасник, ні "GAZ-SYSTEM” та "УКРТРАНСГАЗ" не несуть відповідальності одна 

перед одною за збитки, понесені в зв'язку з Процедурою, якщо сторона не 

зазнала збитків у результаті навмисного недбалості іншої сторони. 

6.4. "GAZ-SYSTEM” та "УКРТРАНСГАЗ" можуть у будь-який момент призупинити 

Процедуру при наявності серйозних причин. "GAZ-SYSTEM” та "УКРТРАНСГАЗ" 

інформують учасників, а також польського та українського національного 

регулятора про скасування Процедури та вказують причини такого 

скасування та очікувану дату відновлення Процедури. 

6.5. "GAZ-SYSTEM” та ”УКРТРАНСГАЗ” залишають за собою право вносити зміни 

або доповнення до Правил, включаючи продовження термінів, встановлених у 

цьому документі, зокрема, у випадку зміни правових норм, необхідності 

одержання, непередбачених у Правилах, адміністративних схвалень або 

рішення компетентних органів, у тому числі регуляторів. Такі зміни та 

доповнення будуть опубліковані на сайті "GAZ-SYSTEM” та ”УКРТРАНСГАЗ”. 

6.6. У випадку, якщо будь-яке з положень цього Закону є неприпустимим або 

недійсним, таке положення вважатиметься виключеним з Правил. Інші 

положення Правил залишатимуться чинними, і положення, яке вважається 

неприпустимим або недійсним, буде замінено аналогічним положенням, яке 

відображатиме початкові наміри Сторін у тій мірі, в якій воно відповідає 

застосовному законодавству. 

6.7. Правила та додатки були складені англійською, польською та українською 

мовами. Польська та українська версії документу надаються лише для 

інформаційних цілей. У випадку розбіжностей між документами англійська 

версія переважає над польською та українською. 



for information. In case of discrepancies between documents in Polish or 

Ukrainian and English, English version prevails.  

7. NOTICES AND CONTACT DATA 

 
7.1. Documents and correspondence submitted in written form should be delivered 

in sealed envelope with notice „Non-binding market screening procedure for 

the Capacity at the Poland-Ukraine border” on the address: 

 
Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. 

Secretariat of Gas Market Department 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa 

For the attention of: Adam Marzecki/Agnieszka Ozga 

Email: openseason@gaz-system.pl 
 

 

UKRTRANSGAZ 

Klovskyi Uzviz 9/1 

01021 Kyiv, Ukraine 

For the attention of: Andrii Prokofiev 

Email: businesscooperation@utg.ua 

 

………… 

7.2. Any and all questions and electronic correspondence on the Procedure must 

be addressed to the following e-mail addresses determined in point 7.1 above. 

7.3. The leading language of correspondence is English. GAZ-SYSTEM will also accept 

correspondence in Polish and UKRTRANSGAZ in Ukrainian. 

 

 

APPENDICES: 

Appendix no. 1 – template of the Capacity Request Form 

 

 

7. ПОВІДОМЛЕННЯ І КОНТАКТНІ ДАНІ 

7.1. Документи та кореспонденція, що подаються у письмовій формі, 

повинні бути подані у запечатаному конверті із повідомленням 

"Незобов’язуюча процедура дослідження ринкового попиту на потужності 

на кордоні Польща-Україна" за адресою: 

 

Оператор ГТС GAZ-SYSTEM S.A. 

Секретаріат відділу газового ринку 

вул. Мщоновська 4 

02-337 Warszawa 

Адам Мажецкі / Агнєшка Озга 

Електронна пошта: openseason@gaz-system.pl  

УКРТРАНСГАЗ 

Кловський узвіз 9/1 

01021 Київ, Україна 

До уваги: Андрій Прокоф’єв 

Електронна пошта: businesscooperation@utg.ua 

 

7.2. Будь-які питання, а також електронна кореспонденція по Процедури 

повинні надсилатись на електронні адреси, визначені у пункті 7.1 вище. 

7.3. Мова кореспонденції - англійська. "GAZ-SYSTEM”  також прийматиме 

кореспонденцію польською мовою, а ”УКРТРАНСГАЗ” - українською мовою. 

 

 

ДОДАТКИ: 

Додаток № 1 - шаблон форми запиту потужності 
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