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Консультації: 

 

Електронна адреса: Iplatforma-psg@utg.ua 

  

Контактний телефон: (044) 298-81-51 

 

  



 

Вхід до системи 

 

 Для входу в інформаційну платформу оператора газосховищ України 

скористайтеся наступним посиланням за допомогою інтернет-браузера Google Chrome.  

 

https://iplatforma-ogu.utg.ua/start 

Відкриється вікно веб-браузера: 

 

Потрібно виконати вхід в особистий кабінет. 

Для цього у вікні необхідно заповнити наступні поля:  

Користувач - вводимо свій логін (Обліковий запис користувача інформаційної 

платформи оператора газосховищ України); 

Пароль - при першому вході вводиться початковий пароль. 

 

 

Увага! Пароль, який Ви отримали на електронну пошту необхідно змінити 

протягом 3 днів. 

 

  

https://iplatforma-ogu.utg.ua/start


 

Необхідно обрати тип ключа, наприклад «Файловий носій»: 

 

 

 

Необхідно обрати файл ключа, ввести пароль та натиснути «зчитати»:  

 

 

 

Відкривається робочий інтерфейс користувача інформаційної платформи 

оператора газосховищ України: 

 

 

 

 

 

 

 

Увага! Всі дані на малюнках мають суто інформаційних характер. 



Замовлення потужності 

 

 Процес ведення замовлення потужності замовниками послуг зберігання в 

інформаційній платформі оператора газосховищ виконується за допомогою пункту меню 

«Замовлення потужності». Для переходу достатньо два рази натиснути на обраний рядок. 

 

На першому екрані програми ведення замовлення потужності доступна область для 

введення дати: 

 
  EIC-код постачальника заповнюється автоматично згідно вашого облікового запису. 

  Автоматично  заповнюється  поточна дата. Є можливість внести необхідну дату 

самостійно чи скористатись календарем: 

 
  Є можливість переглянути заявки на замовлення потужності за конкретний період часу: 

 - добова потужність; 

 - місячна потужність; 

 - річна потужність. 

  Для цього необхідно поставити «галочку»  навпроти обраної потужності: 

 

 



Створення заявки: 

 

  Для створення заявки на замовлення потужності замовниками послуг зберігання 

необхідно натиснути «Виконати» : 

 

  На наступному екрані натисніть кнопку : 

 
  Вид потужності: 

- Робочий обсяг – потужність зберігання; 

- Закачка; 

- Відбір. 

 Тип потужності: 

- Місячна потужність; 

- Річна потужність (якщо обраний цей тип потужності – вид потужності незмінний і 

встановлюється за замовчуванням – Робочий обсяг). 

Період замовлення потужності: 

- Якщо обраний тип «Місячна потужність», період повинен бути кратний місяцю та 

починатися з першого числа місяця; 

- Якщо обраний тип «Річна потужність», період повинен бути кратний року та 

починатися з першого квітня. 

Обсяг потужності – мінімальний обсяг дорівнює 1000 м3. 

Мінімальний обсяг потужності (не може перевищувати значення в полі «Обсяг 

потужності») – мінімальний обов’язковий обсяг потужності, до якого замовник 

погоджується зменшити заявлений обсяг у випадку, коли оператор задовільняє заявки на 

розподіл потужності пропорційно до заявлених обсягів, вказаних у заявках замовників. 

Розподілений обсяг потужності – заповнюється оператором газосховищ під час перевірки 

заявки. 

Обсяг потужності, куб.метрів/добу: 



 

 

 
 

У випадку, якщо невірно вказана дата замовлення потужності, система проінформує 

наступним повідомленням: 

 

 
 

Після актуалізації відповідних дат: 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

При збереженні система проінформує наступним повідомленням: 

 

 
  

Після заповнення Мінімального обов’якового обсягу: 

 

 
  

Інформаційне повідомлення: 

 

 
  



 

Вносимо Мінімальний обов’яковий обсяг = 9500 м3: 

 

 
 

   

Аналогічно створюється заявки на замовлення потужності закачки/відбору 

 

УВАГА!!! Заявка на замовлення потужності закачки/відбору на 

наступний місяць створюються до 10 числа поточного місяця 
 

Для перегляду внесеної інформації на початковому екрані вносимо газову добу 

01.09.2020: 

 

 
 

 При виконанні транзакції система відобразить заявку на замовлення потужностей 

даного замовника послуг зберігання: 

 

 
  

 Якщо заявка на замовлення потужностей в статусі Створено, замовник послуг 

зберігання має змогу – Відкликати заявку: 

 

 
 

 

 



Статус заявки зміниться на Відкликано: 

 

 

Увага! Якщо заявка в статусі «Відкликано», відправити заявку неможливо. 

 Створюємо нову заявку: 

 

Заявка нас повністю влаштовує, Відправляємо її на перевірку співробітником 

відповідальному співробітнику оператора газосховищ: 

 

 Статус заявки на Замовлення потужностей змінюється на «Подано»: 

 

 Якщо заявка на замовлення потужностей в статусі Подано, замовник послуг зберігання 

має змогу – Відкликати заявку: 

 

 Створюємо наступну заявку для подальшої її обробки оператором газосховищ: 

 

За результатами проведення процедури розподілу потужності Оператор газосховищ 

зазначає розподілений обсяг (поле «Розподілений об’єм») та погоджує заявку на розподіл 

потужності або відмовляє в її погодженні замовнику, при цьому статус заявки змінюється на 

«Попередньо розподілено» або «Відхилено»: 



 
 

Підписання заявки на розподіл потужності  

Для підписання заявки її необхідно вивантажити із системи (заявка в статусі 

«Попередньо розподілена»). Для цього необхідно обрати рядок с заявкою та натиснути на 

трикутник біля піктограми «Заявка на розподіл». 

 

 У контекстному меню обрати «Вивантажити заявку». Система запропонує 

уповноважену особу, яка буде підписувати електронним цифровим підписом заявку на 

потужність. Для зміни уповноваженої особи натисніть на піктограму . 

 

 Оберіть уповноважену особу двічі натиснувши на потрібному рядку: 

 

 Натисніть на «Підтвердити». 

 



В діалоговому вікні встановіть «галку» навпроти «Зберегти копію до власної файлової 

системи»: 

 

 Система проінформує наступним повідомленням: 

 

 Файл з друкованою формою буде збережено в робочу директорію.  

 

Уповноважена особа, зазначена Замовником послуг зберігання, повинна 

підписати електронним цифровим підписом вивантажену із системи Заявку на розподіл 

потужності. Після цього, необхідно завантажити підписану заявку в систему. 

Уповноважена особа та Серійний номер ЕЦП відображаються в колонках «ЗПЗ 

– Серійний номер ЕЦП», «ЗПЗ – ПІБ» 

 



Для завантаження завіреного ЕЦП файлу оберіть рядок с заявкою та в 

контекстному меню «Заявка на розподіл» натисніть на «Завантажити підписану 

заявку»: 

 

 В діалоговому вікні натисніть на «Імпортувати з власної файлової системи» та 

оберіть підписаний файл (файл з розширенням .P7S): 

 

Після імпорту файлу натисніть на «Обрати»: 

 

 



 При успішному завантаженні файлу – заявка змінить статус на «Розподілено»: 

 

 Якщо при завантаженні файл не пройшов перевірку ЕЦП, система виведе 

повідомлення наступного виду: 

 

Для вивантаження заявки, підписаної Замовником послуг зберігання, оберіть 

заявку та в контекстному меню «Заявка на розподіл» натисніть на пункт «Вивантажити 

заявку з 1 ЕЦП». 

 

Якщо під час перевірки Оператором газосховищ підписаної Замовником послуг 

зберігання заявки на розподіл потужності не було виявлено помилок, відповідальна 

особа Оператора газосховищ підпише електронним цифровим підписом Заявку. Статус 

заявки зміниться на «Підписано»: 

 

 Для вивантаження заявки, підписаної Оператором газосховищ, оберіть заявку та 

в контекстному меню «Заявка на розподіл» натисніть на «Вивантажити заявку з 2 

ЕЦП»: 

 

Після сплати замовленої потужності статус заявки змінюється на «Сплачено»: 

 

 Будь-які зміни в даному статусі неможливі. 



 

Друк рахунку  

 

Для друку рахунку за послуги «Оплата послуги індивідуальний робочий обсяг на 

місяць», «Оплата послуги індивідуальної потужності закачування на місяць», «Оплата 

послуги індивідуальної потужності відбору на місяць» оберіть заявку та натисніть на «Друк 

рахунку» 

 

Для друку рахунку за послугу «Попередня оплата послуги індивідуальної 

потужності закачування на добу наперед» або «Попередня оплата послуги індивідуальної 

потужності відбору на добу наперед» оберіть будь-яку заявку та натисніть на «Друк рахунку 

(доб)». Введіть необхідний обсяг в куб.м. та натисніть Закачування або Відбір. 

 


