Порядок визначення котирувальних цін
та інші форми інформування про ціни
на ТБ «Українська енергетична біржа»

Природний газ

Котирувальна ціна на природний газ
Товар:

Природний газ

Сегмент ринку
Базис (-и) поставки:

Біржові торги
а) Віртуальна торгова точка
б) Підземні сховища газу
За тисячу кубічних метрів

Обсяг:
ПДВ:
Період поставки:

З врахуванням ПДВ
Газовий місяць

База розрахунку:

Укладені протягом торгового дня* біржові угоди

Метод розрахунку:

Середньозважена ціна по кожному газовому місяцю та базису поставки (шляхом ділення загальної
вартості укладених угод протягом торгового дня на суму обсягів цих угод)

Періодичність розрахунку:

Кожного торгового дня (крім вихідних днів та державних свят) з першого дня початку торгів
ресурсом відповідного місяця та базису поставки до останнього торгового дня ресурсом
відповідного місяця та базису поставки
По завершенню торгової сесії. Якщо на певну дату проводиться декілька торгових сесій, то
інформація оновлюється по завершенню кожної, враховуючи результати попередніх торгових сесій
протягом дня

Час публікації:

Особливості застосування
методології:

Якщо на поточну дату не було укладено біржових угод, то застосовується котирувальна ціна
попереднього торгового дня

* якщо протягом торгового дня проводиться декілька торгових сесій з торгівлі біржовим товаром, то біржа попередньо
оприлюднює поточні котирувальні ціни після кожної торгової сесії.
www.ueex.com.ua

Приклад оприлюднення котирувальних цін на природний газ

Біржа публікує котирувальну ціну на графіку по торговим дням, коли було укладено біржові угоди. Якщо на поточну дату не було
укладено біржових угод, то Котирувальною комісією можуть прийматися рішення про застосування котирувальних цін
останнього торгового дня, коли було укладено біржові угоди, відповідна інформація міститься в архіві котирувань, який можна
завантажити на сайті біржі.

www.ueex.com.ua

Інформування про середньозважену ціну на природний газ ресурсу місяця
Оскільки в Україні ринок досі працює в умовах місячного балансування, ТБ «УЕБ» додатково оприлюднює середньозважені ціни
ресурсу місяця. Порядок розрахунку: шляхом ділення загальної вартості всіх укладених угод протягом всіх торгових днів даним
ресурсом місяця, на суму обсягів цих угод.
Користувач може обрати будь-яку дату в календарі праворуч і
побачити в таблиці які середньозважені ціни по ресурсу місяця
були сформовані включно по цю конкретну дату.
Даний інструмент зручний для замовників та постачальників
природного газу при здійсненні публічних закупівель
природного газу.
Детальніше: https://www.ueex.com.ua/auctions/gas-cost-calculator/
Середньозважені ціни за підсумками всіх торгових днів ресурсом
конкретного місяця демонструє даний графік.
Даний інструмент зручний для користувачів, яким важливий
середній результат цін без деталізації щоденних цінових
коливань.

www.ueex.com.ua

Інформування про ОТС ціну на природний газ
Товар:

Природний газ

Сегмент ринку:
Базис (-и):
Обсяг:

ОТС (over the counter) торги
а) Віртуальна торгова точка
б) Підземні сховища газу
За тисячу кубічних метрів

ПДВ:
Період поставки:
База розрахунку:

З врахуванням ПДВ
Газовий місяць
Укладені в Інформаційній платформі Біржі протягом торгового дня двосторонні угоди

Метод розрахунку:

Середньозважена ціна по кожному газовому місяцю та базису поставки (шляхом ділення
загальної вартості укладених угод протягом торгового дня на суму обсягів цих угод)

Періодичність розрахунку:

Кожного торгового дня (крім вихідних днів та державних свят) за наявності укладених в
Інформаційній платформі угод

Час публікації:

По завершенню торгової сесії

www.ueex.com.ua

Приклад інформування про ОТС ціну на природний газ

Додаткова інформація
• Детальна інформація представлена в Методиці розрахунку котирувальних цін та інших
показників біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»

• Біржа додатково може оприлюднювати ціни попиту та пропозиції на підставі заявок
учасників з інформативною метою.
• Календар торгів дивитися тут: https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/prirodnij-gaz/.
• Котирувальні ціни оприлюднюються на офіційній сторінці ТБ «Українська енергетична біржа»
у розділі «Біржові котирування» в розрізі реалізованих ресурсів:
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/natural-gas/.
• При виникненні запитань надсилайте запит на пошту info@ueex.com.ua або телефонуйте за
номером +38 (044) 35-35-735.

