
GAZ-SYSTEM S.A. and Public Joint-Stock Company Ukrtransgaz intend to conclude 

an interconnection agreement. According to art. 4.2 of the Commission Regulation 

(EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and 

data exchange rules, both TSO’s shall invite the network users to comment on the 

proposed text of: 

1) rules for the matching process, 

2) rules for the allocation of gas quantities, 

3) communication procedures in case of exceptional events. 

This consultation will run from 1 January 2017 until 1 March 2017.  

GAZ-SYSTEM S.A. and Public Joint-Stock Company Ukrtransgaz will evaluate the 

comments received during the consultation, and, if necessary adjust the text of 

interconnection agreement. 

GAZ-SYSTEM and UKRTRANSGAZ is planning to offer the gas transport service 

realisation at IP Hermanowice and IP Drozdowicze through one virtual interconnection 

point – Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/UKRTRANSGAZ. Below you can find 

the content of interconnection agreement in the wording in which the TSO’s intend to 

conclude the interconnection agreement with regard to the abovementioned rules: 

 

GAZ-SYSTEM S.A. та публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» мають 

намір заключити угоду про взаємодію. Згідно зі статтею 4.2 Регламенту ЄС 

2015/703 від 30 квітня 2015 року про створення кодексу мережі про взаємодію та 

правила обміну інформацією, обидва оператори запрошують замовників послуг 

для обговорення тексту наступних положень угоди: 

1) правила процедури метчингу; 

2) правила алокації обсягів газу; 

3) порядок зв’язку у випадку надзвичайних подій. 

Консультації пройдуть з 1 січня по 1 березня 2017 року. 

GAZ-SYSTEM S.A. та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проведуть оцінку коментарів, 

отриманих протягом консультацій, та, у разі необхідності внесуть відповідні 

поправки в текст угоди про взаємодію. 

GAZ-SYSTEM та УКРТРАНСГАЗ планують надавати послуги транспортування 

природного газу на точках з’єднання Германовичі та Дроздовичі через єдину 

віртуальну точку з’єднання – точку з’єднання мереж GAZ-

SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ. Нижче представлені основні положення угоди про 

взаємодію щодо правил, перерахованих вище, у редакції, яку оператори ГТС 

планують включити в остаточний текст угоди. 

Rules for the matching process: 

1. The parties agree to allocate the roles regarding the matching process for GCP 

GAZ-SYSTEM/UKRTRANSGAZ regardless of flow direction as follows:  

Matching TSO: UKRTRANSGAZ 

Initiating TSO: GAZ-SYSTEM 

2. The exchange of information related to the matching process at the GCP GAZ-

SYSTEM/UKRTRANSGAZ shall take place in accordance with the Edig@s 

format.   

3. The Edig@s messages shall be exchanged using AS4 protocol. The alternative 

Правила процедури метчингу 

1. Сторони узгоджують розподіл ролей при процедурі метчингу для точки GAZ-

SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ незалежно від напрямку потоку наступним чином:  

Оператор метчингу: УКРТРАНСГАЗ 

Ініціюючий оператор: GAZ-SYSTEM 

2. Обмін інформацією стосовно процедури метчингу на точці GAZ-

SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ буде проводитись у відповідності з форматом 

Edig@s.   

3. Сторони узгоджують, що повідомлення Edig@s будуть пересилатись з 



back-up solution shall be the exchange of Edig@s messages as email attachments. 

 

4. GAZ-SYSTEM shall send DELORD with Processed quantities not later than 14:45 

hours the day before, and UKRTRANSGAZ shall send DELRES with confirmed 

quantities within three-quarters of an hour.  

5. In case of renominations GAZ-SYSTEM shall send to UKRTRANSGAZ 

DELORD not later than H0+45min (with the renominations becoming effective 

not before H0+2h), where H0 means full hour (from 16:00 p.m., D-1 to 03:00 a.m., 

day D), when renomination is received. UKRTRANSGAZ shall send DELRES not 

later than H0+1h30min. 

6. As long as there is no new renomination, no additional message should be sent. 

7. In the event that GAZ-SYSTEM does not issue DELORD, UKRTRANSGAZ shall 

call GAZ-SYSTEM to clarify the problem. If the problem cannot be solved, the 

last confirmed quantities from the previous matching cycle, regarding each of the 

shipper code pair, will be considered as processed quantities in GAZ-SYSTEM’s  

DELORD. 

8. In the event that GAZ-SYSTEM sends a DELORD, and UKRTRANSGAZ does 

not issue DELRES, GAZ-SYSTEM shall call UKRTRANSGAZ to clarify the 

problem. If the problem cannot be solved the last confirmed quantities from the 

previous matching cycle shall apply. 

 

9. If the parties identify any differences in the nominations submitted in their 

respective systems for the GCP GAZ-SYSTEM/UKRTRANSGAZ, the “lesser- -

rule” shall apply, i.e. the nominations for a given shipper code pair on the side 

where the higher amounts have been nominated, have to be reduced to the lower 

of the nominated quantities. 

10. In the event there is no possibility of transmitting the data concerning the matching 

process using the Edig@s format, such information shall be sent by electronic mail. 

Single-sided nominations 

використанням протоколу AS4.  Альтернативним рішенням може бути обмін 

повідомленнями Edig@s в якості вкладень в електронну пошту.  

4. GAZ-SYSTEM буде надавати повідомлення DELORD з обробленими 

обсягами не пізніше 14:45 попереднього дня, а УКРТРАНСГАЗ буде надавати 

повідомлення DELRES впродовж 45 хвилин.  

5. У випадку реномінацій GAZ-SYSTEM буде надавати в УКРТРАНСГАЗ 

повідомлення DELORD не пізніше, ніж H0+45хв (реномінації вступають в 

силу не раніше H0+2год), де H0 означає повну годину (з 16:00, дня Д-1 до 

03:00 дня Д), в котру буда отримана реномінація. УКРТРАНСГАЗ надасть 

повідомлення DELRES не пізніше, ніж через H0+1 год. 30 хв. 

6. Якщо нові реномінації відсутні, нові повідомлення не відправляються 

7. У випадку, якщо GAZ-SYSTEM не надасть повідомлення DELORD, 

УКРТРАНСГАЗ зв’яжеться з GAZ-SYSTEM для роз’яснення проблеми. Якщо 

проблема не може бути вирішена, то останні підтверджені обсяги з 

попереднього циклу метчингу відносно кожної пари шипер-кодів, будуть 

вважатись обробленими обсягами в повідомленні DELORD GAZ-SYSTEM. 

8. У випадку, коли GAZ-SYSTEM надає повідомлення DELORD, а 

УКРТРАНСГАЗ не надає повідомлення DELRES, GAZ-SYSTEM зв’яжеться з 

УКРТРАНСГАЗом для роз’яснення проблеми. Якщо проблема не може бути 

вирішена, будуть застосовуватися останні підтверджені обсяги в 

попередньому циклі метчингу. 

9. Якщо Сторони виявлять будь-які відмінності в номінаціях, наданих в їх 

відповідних системах для точки з’єднання GAZ-SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ, 

застосовується «правило меншого» - номінації для даної пари шипер-кодів на 

стороні, де були номіновані більші обсяги, будуть зменшені до меншого з 

номінованих обсягів. 

10. У випадку, коли відсутня можливість передачі даних стосовно процесу 

метчингу з використанням формату Edig@s, така інформація буде надаватись 

електронною поштою. 

Односторонні номінації 



1. Designation of roles regarding Single-sided Nomination. 

1.1. The Parties agree to allocate the roles regarding the nomination process for 

single-sided nominations for GCP GAZ-SYSTEM/UKRTRANSGAZ 

regardless of flow direction as follows:  

 

1.1.1. Active TSO: GAZ-SYSTEM 

1.1.2. Passive TSO: UKRTRANSGAZ 

2. The Parties agree that both Single and Double-sided Nominations can be submitted 

at GCP GAZ-SYSTEM/UKRTRANSGAZ . 

3. Information exchange regarding Single Sided Nomination. 

3.1. For the single-sided nomination process GAZ-SYSTEM and 

UKRTRANSGAZ agree to use Edig@s.  

3.2. Single-sided nomination shall be submitted to GAZ-SYSTEM. GAZ-

SYSTEM shall forward the received single-sided nominations to 

UKRTRANSGAZ immediately. 

3.3. UKRTRANSGAZ will establish the authorisation process for single sided 

nominations, that enables the counter party network user to authorise the 

network user in the system of GAZ-SYSTEM to submit single sided 

nominations on its behalf to GAZ-SYSTEM. The authorisation of network 

user in the system of GAZ-SYSTEM which will submit single sided 

nominations to GAZ-SYSTEM will be conducted via a written notice. 

UKRTRANSGAZ shall check whether for all forwarded single sided 

nominations a valid authorisation from the concerned counter party network 

user to the nominating network user is in place. 

1. Визначення ролей стосовно односторонніх номінацій. 

1.1. Сторони погоджуються розподілити ролі в процесі метчингу для 

односторонніх номінацій для точки з’єднання GAZ-

SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ незалежно від напрямку потоку наступним 

чином:  

1.1.1. Активний оператор: GAZ-SYSTEM 

1.1.2. Пасивний оператор: УКРТРАНСГАЗ 

2. Сторони погоджуються, що на точці GAZ-SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ можуть 

подаватися односторонні та двосторонні номінації. 

3. Обмін інформацією при використання односторонніх номінаціях. 

3.1. Для процесу односторонньої номінації GAZ-SYSTEM та УКРТРАНСГАЗ 

узгоджується використання формату Edig@s.  

3.2. Одностороння номінація буде надаватись в GAZ-SYSTEM. GAZ-

SYSTEM буде без затримок перенаправляти отримані односторонні 

номінації в УКРТРАНСГАЗ. 

3.3. УКРТРАНСГАЗ встановить процес авторизації для односторонніх 

номінацій, який дозволить контрагенту користувача мережі в системі 

GAZ-SYSTEM надавати номінації за його дорученням для GAZ-

SYSTEM. Авторизація користувача мережі, який буде надавати 

односторонні номінації в системі GAZ-SYSTEM, буде проводитись 

письмовим повідомленням. УКРТРАНСГАЗ буде перевіряти належну 

авторизацію користувачів мережі від контрагентів для всіх 

перенаправлених односторонніх номінацій. 

Rules for the allocation of gas quantities: 

1. The parties agreed that the allocated quantities are equal to confirmed quantities. 

2. Operational balancing account shall be used for recording the differences arising 

between the sum of confirmed quantities and the measured quantities for relevant 

period. The OBA shall be expressed in kWh. 

Правила алокації обсягів газу  

1. Сторони погоджуються, що розподілені обсяги дорівнюють підтвердженим 

обсягам.  

2. Операційний балансовий рахунок використовується для запису різниці, що 

виникає між сумою підтверджених обсягів та виміряними обсягами для 



3. Operational balancing account means an account set up by the parties, to which 

discrepancy between the sum of confirmed quantities and measured quantities shall 

be continually credited or debited (in the cumulative quantity). Negative 

differences shall be a debit position for GAZ-SYSTEM and a credit position for 

UKRTRANSGAZ (“gas on the Polish side”). Positive differences shall be a credit 

position for GAZ-SYSTEM and a debit position for UKRTRANSGAZ (“gas on 

the Ukrainian side”).  

відповідного періоду. Операційний балансовий рахунок виражається у 

кВт/год.  

3. Операційний балансовий рахунок – це рахунок, створений Сторонами, на 

який вносяться різниця між сумою номінацій та виміряними обсягами у 

дебіт чи кредит (у загальному обсязі). Негативна різниця – дебіт для GAZ-

SYSTEM та кредит для УКРТРАНСГАЗу («газ на польській стороні»). 

Позитивна різниця записується у кредит для GAZ-SYSTEM та дебіт для 

УКРТРАНСГАЗу («газ на українській стороні»). 

Communication procedures in case of exceptional events 

1. In the event when a failure, emergency situation or other contingency occurs in the 

territory of either party which may affect the flow of natural gas through the 

interconnection points, the relevant dispatching centre is obliged to immediately 

notify the other party by phone of such situation and to provide the following 

information: 

1.1. cause of the emergency or other contingency situation; 

1.2. impact of such occurrence on the volume of natural gas to be transported 

through the relevant interconnection point and the expected pressure level for 

such interconnection point; 

1.3. the possible impact on the confirmed quantities for shippers active at GCP 

GAZ-SYSTEM/UKRTRANSGAZ; 

1.4. expected duration of the failure, emergency or contingency situation, 

including the estimated time of its removal. 

The information shall be subsequently confirmed in writing by email. 

2. The parties shall immediately inform each other by phone of: 

2.1. any change in the agreed or carried out maintenance works, 

2.2. completion dates for maintenance works and contingency situations in the 

transmission system of either party, which resulted in the restriction of 

transmission capacity through the interconnection points, 

2.3. any connections along cross-border pipeline sections that may affect the 

Порядок зв’язку у випадку надзвичайних подій  

1. У випадку, якщо на території Сторони трапляється непередбачувана 

подія чи аварія, що може вплинути на потоки природного газу через 

точки з’єднання, відповідні диспетчерські центри зобов’язані негайно 

повідомити іншу Сторону про таку ситуацію по телефону та надати 

наступну інформацію:  

1.1. причина надзвичайної ситуації чи іншої непередбачуваної події;  

1.2. вплив такої події на обсяг транспортованого природного газу через 

відповідну точку з’єднання та очікуваний рівень тиску для такої 

точки з’єднання;  

1.3. можливий вплив на підтверджені обсяги для шиперів, що працюють 

у точці GAZ-SYSTEM/УКРТРАНСГАЗ; 

1.4. очікувана тривалість надзвичайної події чи непередбачуваної 

ситуації, включаючи очікуваний час ліквідації її наслідків. 

Інформація повинна бути згодом підтверджена у письмовій формі шляхом 

обміну повідомленнями по електронній пошті. 

2. Сторони негайно інформують одна одну по телефону про:  

2.1. будь-які зміни в погоджених чи проведених ремонтних роботах,  

2.2. дати завершення ремонтних робіт та непередбачуваних ситуацій 

у ГТС кожної Сторони, що призвели до обмеження транспортної 

потужності через точки з’єднання; 



transmission of natural gas through the interconnection points, 

2.4. any change in the quality parameters of the natural gas flowing towards the 

interconnection point.  

Such information shall be confirmed in writing by email. 

3. The dispatching services shall inform each other on the progress of the ongoing 

maintenance works and steps taken in order to remove a failure, emergency or 

contingency situation at least every four hours, or more frequently in exceptional 

situations on request of the other party. 

2.3. будь-які підключення по секції транскордонного трубопроводу, 

що можуть вплинути на передачу природного газу через точки з’єднання,  

2.4. будь-які зміни до якісних параметрів природного газу, що 

транспортується через точки з’єднання.  

Така інформація повинна бути підтверджена у письмовій формі шляхом обміну 

повідомленнями по електронній пошті. 

3. Диспетчерські центри інформують один одного про ситуацію з 

поточними ремонтними роботами та дії, до яких вдаються, щоб усунути 

аварію, надзвичайну чи непередбачувану ситуацію, принаймні кожні 

чотири години, або частіше у виключних випадках за запитом іншої 

Сторони.   

 


