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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Котирувальної комісії 

ТБ «Українська енергетична біржа» 

Протокол засідання Котирувальної комісії 

від 19 травня 2021 року 

Голова Котирувальної комісії 

                                                                ______________ /______________ 

 

     (зі змінами  

затвердженими Рішенням Котирувальної 

комісії ТОВ «Українська енергетична 

біржа» Протокол засідання 

Котирувальної комісії від 19.05.2021 року) 

 

(зі змінами  

затвердженими Рішенням Котирувальної 

комісії ТОВ «Українська енергетична 

біржа» Протокол засідання 

Котирувальної комісії від 01.07.2021 року) 

 

 

Додаток 1 до Методики розрахунку котирувальних цін та інших показників 

торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» (нова редакція) 

 

Реєстр товарів (групи товарів) та їх видів, щодо яких проводиться 

котирування та здійснюються розрахунки котирувальних цін та інших 

показників торгівлі 

 

№ 

з/п 
Напрямок Вид товару 

Одиниці 

виміру 

Граничні 

кількісні 

показники 

ціни 

Граничні 

кількісні 

показники 

об’єму 

1 Природний газ Місячний ресурс 

природного газу на 

умовах поставки  в ВТТ 

ГТС України  на умовах 

попередньої оплати 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Місячний ресурс 

природного газу на 

умовах поставки   в ВТТ 

ПСГ України на умовах 

попередньої оплати 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Місячний ресурс 

природного газу з на 

умовах поставки в ВТТ  

Гривень за 

тисячу 

кубічних 
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ГТС України на умовах 

післяплати  

метрів з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

Місячний ресурс 

природного газу на 

умовах поставки в ВТТ 

ПСГ України на умовах 

післяплати  

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

2 Скраплений газ Газ нафтовий скраплений Гривень за 

тонну з ПДВ  

  

3 Нафтопродукти Бензин А-95, 

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Бензин А-95, залізниця Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Бензин А-92, 

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Бензин А-92, залізниця Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Паливо дизельне,  

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Паливо дизельне,  

залізниця 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Мазут м-100,  

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Мазут м-100, залізниця Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Бітум нафтовий 

дистиляційний дорожний 

БНД 130/200, 

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Бітум нафтовий 

покрівельний БНП 

40/180, автотранспорт 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 
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Продукт 

високоароматизований 

установки каталітичного 

риформінгу 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Розчинник нафтовий С4-

50/170 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Фракція бензолвмісна Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Емульсія водно-

вуглеводнева 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

4 Нафта та 

газовий 

конденсат 

Нафта сира 

 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Газовий конденсат Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

5 Вугільна 

продукція 

Вугілля енергетичне, 

Vdaf  18% - 35% 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

  

Вугілля енергетичне, 

Vdaf > 35% 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

  

Вугілля коксівне, 

Vdaf > 35% 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

  

Вугілля технологічне 

(побутове), Vdaf < 18% 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

  

6 Сировина та 

інша продукція  

Ефір метил-трет-

бутиловий (МТБЕ) 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Метанол Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

Широка фракція легких 

вуглеводнів (ШФЛУ) 

Гривень за 

тонну з ПДВ 

(диференціал у 

валюті позиції) 

  

7 Електрична 

енергія 

Базове навантаження з 

постачанням у торговій 

зоні «ОЕС України» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Пікове навантаження з 

постачанням у торговій 

зоні «ОЕС України» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Пікове навантаження Гривень за   
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неробочого дня з 

постачанням у торговій 

зоні «ОЕС України» 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

Позапікове навантаження 

з постачанням у торговій 

зоні «ОЕС України» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Навантаження 

спеціального обов’язку 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

  

Блочна позиція з 

постачанням у торговій 

зоні «ОЕС України» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Базове навантаження з 

постачанням у торговій 

зоні «острова 

Бурштинської ТЕС» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Пікове навантаження з 

постачанням у торговій 

зоні «острова 

Бурштинської ТЕС» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Пікове навантаження 

неробочого дня з 

постачанням у торговій 

зоні «острова 

Бурштинської ТЕС» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Позапікове навантаження 

з постачанням у торговій 

зоні «острова 

Бурштинської ТЕС» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

Блочна позиція з 

постачанням у торговій 

зоні «острова 

Бурштинської ТЕС» 

Гривень за 

МВт.г без ПДВ 

(коефіцієнт) 

  

8 Необроблена 

деревина 

Сосна звичайна Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Дуб звичайний  Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Береза повисла  Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

В’яз гладенький Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

В’яз малий  Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

В’яз шорсткий Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Вільха Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Вільха чорна Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Вільха біла Гривень за 

куб.м. з ПДВ 
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Граб звичайний Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Дуб червоний Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Клен гостролистий Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Ліщина Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Липа дрібнолиста Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Липа широколиста Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Робінія псевдоакація Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Сосна кримська Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Тополя тремтяча Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Тополя чорна Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Черешня Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Ялина європейська Гривень за 

куб.м. з ПДВ 

  

Ясен звичайний Гривень за 

куб.м. з ПДВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Котирувальної комісії 

ТОВ «Українська енергетична біржа» 

Протокол засідання Котирувальної комісії 

від 01.07.2021 року  

Голова Котирувальної комісії 

                                                                ______________ /______________ 

 

 

 

Додаток 2 до Методики розрахунку котирувальних цін  та інших показників 

торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» (нова редакція) 

 

Реєстр біржових товарів (групи біржових товарів) та їх видів, щодо 

яких проводиться котирування та здійснюються розрахунки біржового 

курсу, поточного біржового курсу та інших показників торгівлі 

 

№ 

з/п 
Біржовий товар Продукт / інструмент 

Одиниці 

виміру 

Граничні 

кількісні 

показники 

ціни 

Граничні 

кількісні 

показники 

об’єму 

1 Природний газ 

(ПГ) 
(у газоподібному стані, 

за якісними 

характеристиками 

(фізико-хімічними 

показниками), що  

відповідають Кодексу 

газотранспортної 

системи)  

КСП 

внутрішньодобовий 

(КСП-ВД) з передачею у 

ВТТ ГТС 

 

короткостроковий 

стандартизований 

продукт (КСП), за яким 

ПГ продається/ 

придбавається 

(купується) протягом 

газової доби на умовах 

передачі у віртуальній 

торговій точці  

газотранспортної системи 

України (ВТТ ГТС) 

протягом цієї же газової 

доби  

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

  

КСП  «на добу наперед» 

(КСП-ДН) з передачею у 

ВТТ ГТС 

 

короткостроковий 

стандартизований 

продукт, за яким ПГ 

продається/придбавається 

(купується)  протягом 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 
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газової доби, що передує 

газовій добі, в яку 

здійснюється передача 

газу на умовах передачі у 

ВТТ ГТС 

КСП 

внутрішньодобовий 

(КСП-ВД) з передачею у 

ВТТ ПСГ 

 

короткостроковий 

стандартизований 

продукт, за яким ПГ 

продається/придбавається 

(купується) протягом 

газової доби на умовах 

передачі у віртуальній 

торговій точці  підземних 

газосховищ (ВТТ ПСГ) 

протягом цієї же газової 

доби 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ / Євро 

за тисячу 

кубічних 

метрів 

  

 

 

 

 


