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ТБ "Українська енергетична біржа" 10 жовтня 2016 року о 11:00 
проводить електронні біржові торги № LPGD-4 з продажу скрапленого газу 

 
Компанія GIKKA LIMITED на електронні біржові торги, пропонує реалізувати скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047:2001), за формулою;  Ціна за 1 метричну тонну 
Товару розраховується за формулою: МОМ Argus SPBT DAF Brest +75$, загальним обсягом  1800 тон, ресурс жовтень 2016 року по наступному лоту: 
 

 

Номер 
позиції 

Найменування родовища 

Обсяг, що 
міститься в 

одному 
лоті 

Кількість 
лотів 

Загальний 
обсяг 

Умови 
транспортування 

Строк 
постачання 

Умови поставки 

тонн одиниць тонн 

1 
АТ "Новокуйбишевська 
нафтохімічна компанія" 

200 9 1800 залізниця 
17.10.2016 р.- 
31.10.2016 р. 

CPT ст. Соловей (експ.) 439701, 
CPT ст. Суземка (експ.) 204408, 
CPT ст. Червоний Хутір (експ.) 

439606 

 
 

Термін оплати: 10.10.2016 р. - 14.10.2016 р. 
 
До уваги учасників торгів підписання договорів відбувається протягом двох робочих днів після проведення торгівельної сесії. 
 

Ціна за 1 метричну тонну Товару розраховується за формулою: 
МОМ Argus SPBT DAF Brest  + диференціал в дол.США/тн. для товару, що поставляється на умовах СРТ Соловей / СРТ Суземка / СРТ Червоний Хутір. 
Де: 

MOM Argus SPBT DAF Brest – середня із середніх котирувань на "СПБТ" навпроти заголовка графи "Польща (DAF Брест), $/т", опублікованих у "Argus 
Скраплений газ і конденсат" протягом календарного місяця* відвантаження  
 
*календарний місяць - всі дні місяця, коли зроблена відвантаження (котирувальний період)  

Попередня ціна за 1 метричну тонну Товару розраховується за вищезазначеною формулою, де 
MOM Argus SPBT DAF Brest – середня із середніх котирувань на "СПБТ" навпроти заголовка графи "Польща (DAF Брест), $/т", опублікованих у "Argus 
Скраплений газ і конденсат", опублікованих на дату, що передує даті номінації (D-1) + диференціал в дол.США/тн. + коригування +20%. 
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Реквізити продавця 

ПРОДАВЕЦЬ 

GIKKA LIMITED 

Куиджано Чамберс, П/С 3159, Роуд Таун, Тортола, 

Британські Віргінські Острови 

Банківські реквізити: 

For USD transactions:  

Банк Кіпра 

SWIFT: BCYPCY2N 

IBAN: CY69002001950000357023102353 

Account: 357023102353 

Телефон: +38-050-688-24-72 

 
Гарантія продавця: Продавець гарантує, що запропоновані до реалізації на електронні біржові торги обсяги  не знаходяться під арештом, в заставі та 
необтяжені іншими зобов’язаннями. 


