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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.

Клікнути мишею – «Увійти до системи»:

Далі система запропонує ввести «поточний (початковий пароль)»:

Створіть надійний пароль, в якому будуть використані латинські літери (англійська
розкладка клавіатури), розділовий знак та цифри, та введіть його в наступні поля:

Потім натисніть лівою клавішею миші – «Змінити»:

Система повідомить про зміну пароля, далі – «Продовжити»:

Далі з’являється вікно двох факторної автентифікації користувача інформаційної
платформи:

Потрібно ввести 25-значний Ключ авторизації, який буде відправлений у вигляді
системного повідомлення на електронну адресу користувача, та натиснути кнопку Далі:

Відкривається робочий інтерфейс
оператора газосховищ України:

користувача

інформаційної

платформи

Для створення заявки на резервування газу для участі у торговій сесії біржі,
необхідно обрати відповідну транзакцію:

Далі потрібно вибрати із довідника ЕІС-код торгової біржі:

Двічі клікнути мишею на обраному рядку:

ЕІС-код торгової обраний, також потрібно заповнити:
• Дату заявки – за замовчуванням відображений 2-місячний діапазон дат;
• Режим зберігання – передбачена можливість вибору раніше створених заявок (при
наявності) по наступним режимах зберігання:

• Статус – передбачені наступні статуси заявок (при створенні заявки на участь у
торговій сесії біржі поле не заповнюємо):

Ліва кнопка миші – Виконати:

На наступному екрані – Створити заявку:

Для створення Заявки на участь у торговій сесії потрібно заповнити наступні поля:

• Торгова біржа – вибір із довідника;
• Дата заявки – газова доба, в рамках якої замовник послуг зберігання планує участь у
біржових торгах, передбачений вибір із календаря;

• Торгова сесія – згідно Регламенту взаємодії з торговою біржою передбачені 2 сесії на
участь у біржових торгах, замовник послуг зберігання має можливість участі у 2
сесіях в рамках газової доби;
• Режим зберігання – Митний склад, Митний склад (short-haul);
• Номер декларації – вибір із довідника;
• Об’єм угоди – обсяг природного газу на участь у біржових торгах, м3.
Після внесення даних натиснути – Зберегти:

В разі недостатнього обсягу на відповідному складі, відсутності довіреності із
торговою біржою у замовника послуг зберігання система проінформує наступним
повідомленням:

Якщо необхідні умови виконані, буде створена заявка на участь у торговій сесії
біржі:

В статусі С – подано (заявка ще не обробляється оператором газосховищ), замовник
послуг зберігання має змогу Відкликати заявку:

Попередньо потрібно виділити необхідний рядок, якщо цього не зробити, система
проінформує наступним повідомленням:

Заявка на участь у торговій сесії виділена, Відкликати заявку:

Система інформує наступним повідомленням:

Статус заявки на участь у торговій сесії змінений:

Створюємо ще одну заявку на участь у торговій сесії біржі:

Заявка на участь у торговій сесії біржі створена:

Після того, як статус заявки зміниться на Відправлено, заявка приймає участь у
торгових сесіях біржі на відповідну газову добу.

