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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Котирувальної комісії 
ТОВ «Українська енергетична біржа» 
Протокол засідання Котирувальної 
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від 30 червня 2022 року  
Голова Котирувальної комісії 
 
 

                                                                               _____ _________ /В.Л. Брюховецький  
 

 

 

Додаток 2 до Методики розрахунку котирува́льних 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 коти́рування та здійснюються розрахунки біржового курсу, 

поточного біржового курсу  
 

№ 
з/п 

Біржовий товар Продукт / інструмент 
Одиниці 
виміру 

Граничні 
кількісні 

показники 
ціни 

Граничні 
кількісні 

показники 
об’єму 

1 Природний газ 
(ПГ) 
 

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 газової доби  

Гривень 
за тисячу 
кубічних 
метрів без 
ПДВ 

  

КСП  «на добу наперед» 
(КСП-ДН) з передачею у 
ВТТ ГТС 
 
короткостроковий 
стандартизований 

Гривень 
за тисячу 
кубічних 
метрів без 
ПДВ 
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продукт, за яким ПГ 
продається/придбавається 
(купується)  протягом 
газової доби, що передує 
газовій добі, в яку 
здійснюється передача 
газу на умовах передачі у 
ВТТ ГТС 

внутрішньодобовий (СП-
ВД) з передачею у ВТТ ПСГ 
 
стандартизований 
продукт, за яким ПГ 
продається/придбавається 
(купується) протягом 
газової доби на умовах 
передачі у віртуальній 
торговій точці  підземних 
газосховищ (ВТТ ПСГ) 
протягом цієї газової доби 

Гривень 
за тисячу 
кубічних 
метрів без 
ПДВ / 
Євро за 
тисячу 
кубічних 
метрів 

  

Митний склад 
 
ПГ, що зберігається в 
газосховищах на умовах 
передачі в митному 
режимі «митний склад», 
відповідно до 
якого ПГ зберігається під 
митним контролем із 
умовним повним 
звільненням від 
оподаткування митними 
платежами та без 
застосування заходів 
нетарифного 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Євро за 
тисячу 
кубічних 
метрів 
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 Митний склад + shorthaul 
 
ПГ, що зберігається в 
газосховищах на умовах 
передачі в митному 
режимі «митний склад», 
відповідно до 
якого ПГ зберігається під 
митним контролем із 
умовним повним 
звільненням від 
оподаткування митними 
платежами та без 
застосування заходів 
нетарифного 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності, та передається 
на умовах 
одночасного користування 
потужності з 
обмеженнями 
(«short-haul») між 
визначеними 
міждержавними точками 
входу та виходу до/з 
газосховища чи групи 
газосховищ 

Євро за 
тисячу 
кубічних 
метрів 

  

2 Необроблена 
деревина та 
пиломатеріали 

Сосна звичайна Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Дуб звичайний  Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Бархат амурський Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Береза Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Береза повисла  Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Береза пухнаста Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 
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Бук лісовий Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Бук східний 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 сіра Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Верба біла Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Верба козяча Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Граб звичайний Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Дуб звичайний Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Дуб червоний Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Клен гостролистий Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 
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Клен польовий Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Клен татарський Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Клен явір Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Клен ясенолистий 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 

  

Модрина європейська Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Робінія псевдоакація Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Сосна звичайна Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Сосна кримська Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Тополя біла Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Тополя сірувата Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Тополя тремтяча Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 
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Тополя чорна Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Черемха Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Черешня Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Ялина європейська Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Ялиця біла Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Ясен вузьколистий Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Ясен звичайний 
 

Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

Ясен ланцетний Гривень 
за куб.м. з 
ПДВ 

  

 

 
 


