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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) 
 

Додаток 1 до Методики розрахунку котирувальних цін та інших 

показників торгівлі на товарній біржі - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична біржа» (нова редакція) 

 

Класифікатор видів, ціни та об’єму товару (групи товарів) /  

біржового товару (групи біржових товарів), 

 щодо якого (яких) проводиться котирування 

№ 

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 

  

Місячний ресурс 

природного газу на умовах 

поставки   в ВТТ ПСГ 

України на умовах 

попередньої оплати 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

 

  

Місячний ресурс 

природного газу з на умовах 

поставки в ВТТ  ГТС 

України на умовах 

післяплати  

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

 

  

Місячний ресурс 

природного газу на умовах 

Гривень за 

тисячу 
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поставки в ВТТ ПСГ 

України на умовах 

післяплати  

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

Короткостроковий 

стандартизований продукт 

на умовах передачі 

протягом газової доби  

(внутрішньодобовий) з 

пунктом передачі в ВТТ 

ГТС України 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

  

Короткостроковий 

стандартизований продукт 

на умовах передачі 

протягом доби, що передує 

газовій добі  («на добу 

наперед») з пунктом 

передачі в ВТТ ГТС 

України  

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

  

Короткостроковий 

стандартизований продукт 

на умовах передачі 

протягом газової доби з 

пунктом передачі в ВТТ 

ПСГ України 

Гривень за 

тисячу 

кубічних 

метрів з 

ПДВ 

  

2 Скраплений газ Газ нафтовий скраплений Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

3 Нафтопродукти Бензин А-95, автотранспорт Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Бензин А-95, залізниця Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Бензин А-92, автотранспорт Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Бензин А-92, залізниця Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Паливо дизельне, 

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Паливо дизельне, залізниця Гривень за 

тонну з 
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ПДВ 

Мазут м-100, автотранспорт Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Мазут м-100, залізниця Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

4 Нафта та 

газовий 

конденсат 

Нафта сира, залізниця 

 

Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

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  

Продукт 

високоароматизований 

установки каталітичного 

риформінгу, залізниця 

Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Дистилят вакуумний 

мастильний, залізниця 

Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Бітум нафтовий 

дистиляційний дорожний 

БНД 130/200, автотранспорт 

Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

Бітум нафтовий 

покрівельний БНП 40/180, 

автотранспорт 

Гривень за 

тонну з 

ПДВ 

  

 


