Додаток
до наказу АТ «Укртрансгаз»
від __.02.2019 № __________

ДОГОВІР №__________
про взаємодію
між Оператором газотранспортної системи та Оператором торгової платформи
м. Київ

«___» ____________ 20__ року

_________________________________________ (далі – Оператор газотранспортної системи),
(найменування суб'єкта господарської діяльності)

в особі ________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________ ,
(довіреність

або

установчі

документи

газотранспортного

підприємства)

з однієї сторони, та
______________________________________________ (далі – Оператор торгової платформи)
(найменування

суб'єкта господарської діяльності)

в особі _________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________
(довіреність або установчі документи Замовника)

з іншої сторони, (разом далі – Сторони),
керуючись Законом України "Про ринок природного газу" та Кодексом газотранспортної
системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс),
уклали цей Договір про взаємодію (далі – Договір) про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору є
документообігу між Сторонами .
1.2. Терміни, що вживаються
законодавства України.

забезпечення
в

належної

цьому Договорі,

електронної

взаємодії

та

використовуються

відповідно

до

1.3. Цей Договір є безоплатним.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Учасниками торгів на торговій платформі є юридичні особи – замовники послуг
транспортування природного газу, які відповідають наступним умовам:
-

мають діючий договір транспортування природного газу з Оператором газотранспортної
системи;

-

уклали за умови попереднього письмового погодження з Оператором газотранспортної
системи договір доручення з Оператором торгової платформи, предметом якого є надання
Оператору торгової платформи права звертатися до Оператора газотранспортної системи
із запитом та отримувати від нього інформацію про наявність діючого договору
транспортування природного газу, відсутність підстав для припинення надання
Оператором газотранспортної системи послуг за договором транспортування природного
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газу та надавати від імені та за дорученням Учасника торгів сповіщень на відчуження чи
набуття природного газу після набуття/відчуження права власності на такий обсяг (об’єм)
природного газу за договором купівлі-продажу природного газу (або іншою цивільноправовою угодою);
-

видали представнику Оператора торгової платформи довіреність, за формою визначеною
в Додатку 1 до цього Договору, на вчинення від імені та за дорученням Учасника торгів
дій у відповідності до договору доручення, попереднього письмово погодження з
Оператором газотранспортної системи.

-

здійснили інші необхідні заходи, визначенні правилами біржової торгівлі на торговій
платформі Оператора торгової платформи .

2.2. Оператор торгової платформи зобов’язаний забезпечити:
-

достатні можливості протягом газової доби як замовникам послуг транспортування
природного газу для торгівлі, так і оператору газотранспортної системи для вчинення
належних балансуючих дій шляхом торгівлі відповідними короткостроковими
стандартизованими продуктами;

-

прозорий та недискримінацій доступ до торгової платформи;

-

надання послуг на рівних засадах;

-

анонімність торгів на торговій платформі;

-

надання детального опису поточних заявок та пропозицій усім учасникам торгів;

-

надання в інформації про усі торгові операції оператору газотранспортної системи;

-

надання Оператору газотранспортної системи від імені та за дорученням Учасника торгів
на підставі довіреності, виданої таким Учасником торгів представнику Оператора
торгової платформи за формою визначеною в Додатку 1 до цього Договору, у
відповідності до погодженого Оператором газотранспортної системи договору доручення,
укладеного між Учасником торгів та Оператором торгової платформи, торгових
сповіщень на відчуження чи набуття природного газу після набуття/відчуження права
власності на такий обсяг (об’єм) природного газу за договором купівлі-продажу
природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою);
оприлюднення на власному веб-сайті інформації про ціни та обсяг купівлі-продажу
природного газу для кожної газової доби та на вимогу Оператора газотранспортної
системи інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для
укладення правочинів щодо купівлі-продажу природного газу на ринку природного газу.

-

2.3. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний забезпечити:
-

надання на запит Оператора торгової платформи інформації про наявність в Учасника
торгів діючого договору транспортування природного газу та відсутність підстав для
припинення надання йому послуг за договором транспортування природного газу.

-

прийняття від уповноваженого представника Оператора торгової платформи від імені та
за дорученням Учасника торгів сповіщень на відчуження чи набуття природного газу
після набуття/відчуження права власності на такий обсяг (об’єм) природного газу за
договором купівлі-продажу природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою);
обробку торгових сповіщень у відповідності до вимог Кодексу.

-

3. ВИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ.
3.1. Оператор торгової платформи у відносинах з Оператором газотранспортної системи діє
від імені та за дорученням Учасника торгів на підставі відповідного договору доручення,
укладеного за умови попереднього письмового погодження з Оператором газотранспортної
системи.
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3.2. Для отримання попереднього письмового погодження з Оператором газотранспортної
системи Замовник послуг транспортування звертається до Оператора газотранспортної
системи із заявою про надання попереднього письмового погодження укладення договору
доручення в довільній письмовій формі із наданням проекту такого договору.
Договір доручення має містити положення про надання Оператору торгової платформи
виключно:
-

права звертатися до Оператора газотранспортної системи із запитом та отримувати від
нього інформацію про наявність діючого договору транспортування природного газу,
відсутність підстав для припинення надання Оператором газотранспортної системи послуг
за договором транспортування природного газу;

-

права надавати від імені та за дорученням Учасника торгів торгові сповіщення на
відчуження чи набуття природного газу після набуття/відчуження права власності на
такий обсяг (об’єм) природного газу за договором купівлі-продажу природного газу (або
іншою цивільно-правовою угодою).

Договір доручення не може містити положень про надання Оператору торгової платформи
інших прав, якими наділений Замовник послуг транспортування Кодексом та Типовим
договором транспортування природного газу.
Договір доручення має відповідати вимогам чинного законодавства, встановлених для такого
виду договорів, та не може бути укладений на строк, що перевищує строк дії договору
транспортування природного газу.
3.3. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний розглянути заяву про надання
попереднього письмового погодження укладення договору доручення в строк, що не
перевищує 10 робочих днів, з дня її надходження.
3.4. Виконання договору доручення зі сторони Оператора торгової платформи здійснює його
представник (фізична особа), на ім’я якої Учасником торгів видано довіреність за формою,
наведеною в Додатку 1 до цього Договору.
Уповноважений представник Оператора торгової платформи отримує право доступу до
інформаційної платформи від імені Учасника торгів після отримання Оператором
газотранспортної системи повідомлення на створення облікового запису уповноваженої особи
користувача платформи за формою, наведеною в Додатку 1 до Кодексу, до якого додається
довіреність у письмовій формі.
3.5. Обмін даними між уповноваженим представником Оператора торгової платформи та
Оператором газотранспортної системи відбувається через інтерфейс користувача
інформаційної платформи веб-додатка.
З метою електронного обміну інформацією, пов’язаною з виконанням цього Договору,
Сторони також можуть узгодити використання протоколу комунікацій AS4. Протокол AS4
може бути застосований для комунікації у разі наявності технічних можливостей в обох
Сторін для обміну інформацією, та за результатом підписання Сторонами Регламенту обміну
інформацією, за формою визначеною в Додатку 2 до цього Договору.
З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному
вигляді, а також підтвердження її авторства під час обміну інформацією використовується
кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) уповноваженої особи.
4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ
4.1. Оператор газотранспортної системи створює в межах інтерфейсу замовника послуг
транспортування на інформаційній платформі окремий інтерфейс для уповноваженого
представника Оператора торгової платформи, функціональність якого обмежується обсягом
наданих йому прав згідно довіреності, наданої замовником послуг транспортування, що є
Учасником торгів.
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Інтерфейс уповноваженого представника Оператора торгової платформи на інформаційній
платформі повинен:
-

відображати загальні відомості про замовника послуг транспортування, що є Учасником
торгів, а саме: його ЕІС-код, реквізити договору транспортування із зазначенням строку
його дії;

-

надавати можливість подавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного
газу;

-

відображати інформацію про обробку поданих торгових сповіщень.

4.2. Оператор газотранспортної системи терміново інформує Оператора торгової платформи
про те, що замовник послуг транспортування, який є Учасником торгів, втратив право
подавати торгове сповіщення відповідно до чинних договорів, шляхом розміщення
відповідної інформації в інтерфейсі уповноваженого представника Оператора торгової
платформи на інформаційній платформі та шляхом надсилання відповідного інформаційного
повідомлення на електронну адресу, зазначену в повідомленні на створення облікового запису
уповноваженої особи користувача платформи за формою, наведеною в Додатку 1 до Кодексу.
4.3. Подання торгових сповіщень.
4.3.1. Уповноважений представник Оператора торгової платформи має право подати торгове
сповіщення від імені та за дорученням Учасника торгів виключно після набуття/відчуження
права власності на такий обсяг (об’єм) природного газу за договором купівлі-продажу
природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою) іншому замовнику послуг
транспортування у відповідну газову добу на віртуальну торгову точку.
Уповноважений представник Оператора торгової платформи може надавати від імені та за
дорученням Учасника торгів необмежену кількість торгових сповіщень протягом газової доби.
4.3.2. Уповноважений представник Оператора торгової платформи може надавати від імені та
за дорученням Учасника торгів торгові сповіщення на відчуження природного газу, поданого
в газотранспортну систему замовником послуг транспортування, що є Учасником торгів.
4.3.3. Торгове сповіщення має містити таку інформацію:
-

газова доба, коли передаватиметься природний газ;

-

ідентифікацію відповідних портфоліо балансування замовників послуг транспортування
природного газу, між якими відбувається передача природного газу, зокрема реквізити
замовників, їх ЕІС-коди;

-

зазначення чи є це торговим сповіщенням на відчуження чи набуття;

-

обсяг природного газу, що передається (набувається), виражений у куб. м та одночасно
(інформативно) в одиницях енергії (кВт·год).

4.4. Обробка торгових сповіщень.
4.4.1. Оператор газотранспортної системи здійснює обробку торгових сповіщень цілодобово
не довше тридцяти хвилин, крім випадку якщо не визначено інший строк набрання чинності
торговим сповіщенням, що дає можливість подовжити термін обробки торгового сповіщення
до двох годин.
4.4.2. Оператор газотранспортної системи не розглядає торгові сповіщення у таких випадках:
-

відсутності у замовника послуг транспортування діючого договору транспортування
природного газу або неналежних розрахунків за договором транспортування;

-

при порушенні замовником послуг транспортування вимог щодо змісту торгових
сповіщень та/або порядку їх подання, передбаченого Кодексом;

-

недостатності фінансового забезпечення, визначеного згідно з положеннями глави 2
розділу VIІI Кодексу.
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4.4.3. Якщо оператор газотранспортної системи отримує торгові сповіщення на відчуження та
на набуття, що збігаються, та якщо обсяги природного газу у сповіщеннях є рівними, то
оператор газотранспортної системи погоджує таку передачу природного газу та відносить такі
обсяги природного газу на відповідні портфоліо балансування:
-

як відбір з газотранспортної системи по відношенню до портфоліо балансування
замовника послуг транспортування природного газу, що надає торгове сповіщення на
відчуження;

-

як подачу до газотранспортної системи по відношенню до портфоліо балансування
замовника послуг транспортування природного газу, що надає торгове сповіщення на
набуття.

4.4.4. У випадку коли обсяги природного газу в парі торгових сповіщень на відчуження та
набуття, що збігаються, не є рівними, оператор газотранспортної системи відхиляє обидва
сповіщення.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. Сторона, яка порушила зобов’язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці
порушення в найкоротший строк.
5.4. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих іншій Стороні документів
та/або інформації.
5.5. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з законодавством України. Відшкодуванню підлягають тільки прямі
збитки, які заподіяні однією зі Сторін.
5.6. Сторона звільняється від відповідальності за:
5.6.1. невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором, яке виникло
внаслідок порушення іншою Стороною умов цього Договору;
5.6.2. за розголошення інформації, отриманої Стороною під час виконання цього Договору, у
разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі засобами поштового чи
кур’єрського зв’язку;
5.6.3. за стан технічного обладнання Сторони та/або ліній зв'язку, якість каналів Інтернет у
Сторони та/або припинення обміну електронними документами через відключення
електроенергії та/або ушкодження ліній зв'язку, за збої, що можливі в результаті використання
Стороною неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного
забезпечення вірусами.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов’язань за цим Договором чи Кодексом, якщо таке невиконання є наслідком обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин) та якщо в момент взяття на себе зобов’язань за
цим Договором така Сторона не могла ані передбачити, ані попередити їх настання.
6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
6.3.Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання
відповідно до чинного законодавства. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у
встановленому чинним законодавством порядку. Неповідомлення про настання форсмажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них як на причину звільнення від
відповідальності за невиконання вимог Кодексу та цього Договору.
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6.4. Після припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, що потрапила під їх дію, має
невідкладно повідомити про це іншу Сторону та негайно виконати зобов’язання, які не були
нею виконані внаслідок настання форс-мажорних обставин.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Взаємовідносини Сторін,
законодавством України.

що

не

врегульовані

цим

Договором,

регулюються

7.2. Спори, що можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання
цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в судовому
порядку.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками
Сторін та діє до 31.12.20__ року включно.
Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до завершення терміну дії Договору жодна сторона не
попередила письмово іншу сторону про припинення дії цього Договору, то термін дії
Договору вважається подовженим на рік.
8.2. Внесення змін до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом
укладення Сторонами додаткових угод, які набирають чинності з моменту їх підписання
уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін, та є невід'ємними
частинами цього Договору.
8.3. У разі внесення Регулятором змін до Кодексу, Сторони зобов’язані протягом місяця
внести відповідні зміни до цього Договору.
8.4. Цей Договір може бути розірваний:
-

за згодою Сторін цього Договору;

-

будь-якою Стороною в односторонньому порядку шляхом надання письмового
повідомлення іншій Стороні за тридцять календарних днів, якщо інша Сторона не виконує
свої зобов’язання за цим Договором;

-

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Кожна із Сторін цього Договору зобов’язується забезпечувати конфіденційність
інформації, отриманої ними під час виконання цього Договору. Конфіденційна інформація
може розкриватися Сторонами цього Договору лише у випадках та у порядку, передбачених
законодавством України та цим Договором.
10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони визнають та
підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є
неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних
вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з
господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань.
Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його
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основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є
неправомірна вигода, і корупція зокрема.
10.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати
або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо)
будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам
юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або
погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку
неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).
10.3. Шляхом підписання цього Договору Оператор торгової платформи цим підтверджує, що
він ознайомлений із Антикорупційною програмою, затвердженою наказом АТ «Укртрансгаз»
від 18.07.2018 №444 «Про затвердження Антикорупційної програми АТ «Укртрансгаз»,
розміщеною на сайті www.utg.ua, та погоджується з її умовами, порядком внесення змін до неї
та зобов’язується дотримуватись її положень під час виконання зобов’язань за цим Договором.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і
зберігаються по одному примірнику у кожної із Сторін.
11.2. Підписанням цього Договору Оператор торгової платформи підтверджує, що
уповноважений представник Оператора торгової платформи ознайомлений із Правилами
надання доступу до інформаційної платформи, розміщеними на веб-сайті Оператора, та надає
згоду на їх застосування та дотримання. Оператор торгової платформи усвідомлює, що
порушення ним зазначених Правил позбавляє Оператора торгової платформи права
пред’являти претензії до Оператора газотранспортної системи з приводу якості послуги та
покладає на нього зобов’язання із відшкодування Оператору газотранспортної системи шкоди
або збитків, завданих такими діями або бездіяльністю.
12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Оператор газотранспортної системи:

Оператор торгової платформи:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

М.П. (за наявності)

М.П. (за наявності)

Підпис:
П.І.Б.:
___________ 20__ року

Підпис:
П.І.Б.:
___________ 20__ року
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Додаток 1
до Договору № _________ від __.__._______
про
взаємодію
між
Оператором
газотранспортної системи та Оператором
торгової платформи
Зразок
довіреності
на
Інформаційної платформи

доступ

до

ДОВІРЕНІСТЬ
________ (найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)_________, в особі _____(посада,
ПІБ)____, _____який(яка)___ діє на підставі ____________________________, керуючись
нормами чинного законодавства України, уповноважує ______(посада)________
ПІБ
____(серія, №) паспорта громадянина України, виданого (ким та коли видано)___________
представляти інтереси ____(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)____ перед
Оператором газотранспортної системи – Акціонерним товариством «Укртрансгаз», для чого
__йому(їй)__ від імені ____(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)___ надається
право доступу до інформаційної платформи оператора газотранспортної системи –
Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та право вчиняти від імені та за дорученням
___(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)__
наступні юридично значущі дії на вказаній інформаційній платформі, у відповідності та з
урахуванням вимог Кодексу газотранспортної системи:
- звертатися до Оператора газотранспортної системи із запитом та отримувати від нього
інформацію про наявність діючого договору транспортування природного газу,
відсутність підстав для припинення надання Оператором газотранспортної системи послуг
за договором транспортування природного газу;
-

надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після
набуття/відчуження ___(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)__ права
власності на такий обсяг (об’єм) природного газу на ___(найменування торгової
платформи)_________ за договором купівлі-продажу природного газу (або іншою
цивільно-правовою угодою).
Зразок підпису особи, уповноваженої цією довіреністю:
___________________

Серійний номер кваліфікованого електронного підпису особи, уповноваженої цією
довіреністю __(вказується за наявності)__:
__________________________________________________
Ця довіреність вчинена __(число, місяць, рік видачі довіреності)__ та є чинною до
__(число, місяць, рік)___.
Посада

Підпис

Ініціали, прізвище

Оператор газотранспортної системи:

Оператор торгової платформи:

(посада, П.І.Б., підпис)
М.П. (за наявності)

(посада, П.І.Б., підпис)
М.П. (за наявності)

Додаток 2 до Додаток 1
до Договору № _________ від __.__._______
про
взаємодію
між
Оператором
газотранспортної системи та Оператором
торгової платформи

РЕГЛАМЕНТ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ
І. Створення облікового запису Оператора торгової платформи
Оператор газотранспортної системи направляє на авторизовану електронну пошту
Оператора торгової платформи логін і пароль для доступу в Інформаційну платформу.
Представник Оператора торгової платформи повинен створити свій обліковий запис
[АБО: зайти в свій обліковий запис] на Інформаційній платформі.
В обліковому записі Представник Оператора торгової платформи має доступ тільки до
наступної інформації:
1) дані замовника послуг транспортування;
2) наявність діючого договору транспортування природного газу;
3) торгові сповіщення, подані, створені Оператором торгової платформи;
4) результат розгляду торгових сповіщень.
ІІ. Вимоги до файлу,
що передається від Оператора торгової платформи до Оператора газотранспортної
системи щодо набору торгових сповіщень на відчуження та набуття природного газу
НАЙМЕНУВАННЯ
Назва файлу повинна бути у форматі: ts_ddMMyyyy_YYYY, де:
- YY – порядковий номер файлу
- ddMMyyyy – дата подачі файлу
Наприклад:
Назва:
ts_28112018_0001.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
СТРУКТУРА ФАЙЛУ
Файл для завантаження набору торгових сповіщень на відчуження та набуття природного газу
повинен мати наступну структуру:
Назва стовбця
Тип даних
Номер п/п
NUMC(10)
Газова доба
DATS(8)
EIC код набувача
CHAR(20)
EIC код відчужувача
CHAR(20)
Ознака ПСО
CHAR(1)
Об'єм угоди (куб.м)
DEC(15,2)
Затримка угоди, хв*
NUMC(3)
*Затримка угоди може приймати значення від 30 до 120 хв
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Ознака ПСО:
0 – приймання-передача природного газу здійснюється не в рамках виконання ПСО;
1 – приймання-передача природного газу здійснюється в рамках виконання ПСО.
Об’єм угоди: в куб. м., не менше 1 куб. м.,
Інформаційна платформа перераховує в кВт згідно вимог Кодексу.
ІІІ. Вимоги до файлу,
що передається від Оператора газотранспортної системи
до Оператора торгової платформи щодо опрацювання торгових сповіщень
1. Про перевіру КЕП
Після того, як файл завантажено до директорії, Інформаційна платформа здійснить перевірку
електронного підпису. За результатами перевірки в директорії сформується файл:
А) якщо перевірка КЕП пройшла успішно: V_ ddMMyyyy_YYYY
Повідомляємо!
Надісланий Вами файл ts_ файл ts_ ddMMyyyy_YYYY змінив статус на Переданий до обробки.
Найкращі побажання , iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
V_28112018_0001.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
Б) якщо файл не пройшов перевірку КЕП: V_ ddMMyyyy_YYYY_error_1 , де «1» означає
ідентифікатор помилки для невірного КЕП, тобто такого, який містить технічні помилки.
Повідомляємо!
Надісланий Вами файл ts_ ddMMyyyy_YYYY змінив статус на – КЕП не вірний.
Найкращі побажання, iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
V_28112018_0001_error_1.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
В) якщо файл підписаний КЕП, який відсутній у довіреностях виданих Учасником торгів:
V_ ddMMyyyy_YYYY_error_2, де «2» означає ідентифікатор помилки для недозволеного
КЕП, тобто такого, який є технічно вірним, але на який відсутні повноваження представника
Оператора торгової платформи.
Повідомляємо!
Надісланий Вами файл ts_ ddMMyyyy_YYYY змінив статус на – КЕП не
дозволений.
Найкращі побажання, iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
V_28112018_0001_error_2.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
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2. Про виконання обробки
Якщо файл успішно пройшов перевірку КЕП, Інформаційна платформа створить набір
торгових сповіщень на відповідну газову добу та підтвердить або відхилить їх відповідно до
вказаного часу затримки у газовій добі, в якій здійснюється приймання-передача природного
газу. За результатами обробки в директорії сформується файл:
А) при успішній обробці: Result_ ddMMyyyy_YYYY
Повідомляємо!
У системі IPlatforma було створено набір торгових сповіщень на відчуження та
набуття на газову добу 23.11.2018:
EIC код відчудження - 56X9300000013303
EIC код набуття - 56X040000000001L
Об'єм угоди - 12.00 куб.м
Найкращі побажання, iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
Result_28112018_0001.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
Б) при підтвердженні ТС: Result_ ddMMyyyy_YYYY_conf
Повідомляємо!
У системі IPlatforma було підтверджено набір торгових сповіщень на
відчуження та набуття на газову добу 23.11.2018:
EIC код відчудження - 56X9300000013303
EIC код набуття - 56X040000000001L
Об'єм угоди - 12.00 куб.м
Найкращі побажання, iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
Result_28112018_0001 _conf.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
В) якщо під час обробки виникли помилки: Result_ ddMMyyyy_YYYY_error_1 , де «1»
означає причину відхилення «відсутність підтвердженого обсягу газу».
Повідомляємо!
У системі IPlatforma було відхилено набір торгових сповіщень на відчуження та
набуття на газову добу 23.11.2018:
EIC код відчудження - 56X9300000013303
EIC код набуття - 56X040000000001L
Об'єм угоди - 12.00 куб.м
Причина відхилення: відсутність підтвердженого обсягу газу.
Найкращі побажання, iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
V_28112018_0001_error_1.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)
Г) якщо під час обробки виникли помилки: Result_ ddMMyyyy_YYYY_error_2 , де «2»
означає причину відхилення «відсутність діючого договору транспортування».
Повідомляємо!
У системі IPlatforma було відхилено набір торгових сповіщень на відчуження та
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набуття на газову добу 23.11.2018:
EIC код відчудження - 56X9300000013303
EIC код набуття - 56X040000000001L
Об'єм угоди - 12.00 куб.м
Причина відхилення: відсутність діючого договору транспортування.
Найкращі побажання, iplatforma@utg.ua
Наприклад:
Назва:
V_28112018_0001_error_2.txt.p7s
Тип файлу: .txt з роздільниками табуляції з розширенням .p7s (накладено КЕП)/

ІV. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ОБМІНУ ДАНИМИ
І. Скорочення:
ОГТС – Оператор газотранспортної системи;
ОТП – Оператор торгової платформи.
ІІ. Подача торгових сповіщень:
1. ОТП > ОГТС: передача файлу ts_ddMMyyyy_YYYY.txt.p7s
2. ОГТС > ОТП:
а) якщо КЕП перевірено успішно - передача файлу V_ddMMyyyy_YYYY.txt.p7s;
б) якщо КЕП не пройшло перевірку - передача файлу V_ddMMyyyy_YYYY_error_1.txt.p7s;
в) якщо КЕП не існує - передача файлу V_ddMMyyyy_YYYY_error_2.txt.p7s.
ІІІ. Відповідь щодо розгляду торгових сповіщень:
1. ОГТС > ОТП
а) якщо набір торгових сповіщень створено - передача файлу
Result_ddMMyyyy_YYYY.txt.p7s;
б) якщо набір торгових сповіщень підтверджено - передача файлу
Result_ddMMyyyy_YYYY_conf.txt.p7s;
в) якщо набір торгових сповіщень відхилено - передача файлу
Result_ddMMyyyy_YYYY_error_1.txt.p7s або Result_ddMMyyyy_YYYY_error_2.txt.p7s

Оператор газотранспортної системи:

Оператор торгової платформи:

(посада, П.І.Б., підпис)
М.П. (за наявності)

(посада, П.І.Б., підпис)
М.П. (за наявності)
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