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Розділ І. Терміни та їх визначення 

Біржа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»; 

Котирувальна комісія є постійно діючим спеціальним підрозділом,  створюваним  в 

структурі Біржі, яка виконує керуючі та контролюючі функції при проведенні котирування цін 

на товари/біржові товари, що є предметом торгів/біржових торгів на Біржі. 

котирувальна ціна – ціна товару/біржового товару, визначена на підставі критеріїв та 

методів обчислення, встановлених цією Методикою;  

котирування (біржове котирування) - сукупність методів та правил (методика), які 

дають змогу виявити середні об'єктивні ціни на певний товар (групу товарів)/біржовий товар 

(групу біржових товарів) на основі цін угод / біржових угод  або на інших засадах;  

ОТС-ринок - неорганізований ринок, на якому, за допомогою торгових систем/ 

інформаційних платформ, що використовує Біржа у своїй діяльності, здійснюється 

позабіржовий оборот товару; 

Торги – торги, що проводяться на Біржі та/або за допомогою торгових 

систем/інформаційних платформ, що використовує Біржа у своїй діяльності; 

Інші терміни, що вживаються в цій Методиці, використовуються відповідно до 

внутрішніх документів Біржі та законодавства України. 

 

Розділ ІІ. Загальні положення 

2.1.  Ця Методика розрахунку котирувальних цін та інших цінових показників торгівлі на 

товарній біржі  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 

(по тексту – Методика) розроблена відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», Правил біржової 

торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа» та є документом, який регламентує порядок встановлення механізму 

визначення та/або фіксації ринкової ціни товару, що є предметом Торгів на Біржі та виявлення 

середніх/середньозважених цін на певний товар (групу товарів)/біржовий товар (групу 

біржових товарів) на основі цін укладених угод (біржових угод) або на інших засадах. 

2.2. Методика та зміни/доповнення до неї затверджуються відповідним рішенням 

Котирувальної комісії Біржі. 

2.2.1. Рішення Котирувальної комісії Біржі щодо затвердження Методики (внесення 

змін/доповнень до Методики) вступають в дію з моменту її (їх) затвердження Котирувальною 

комісією Біржі, якщо інше не встановлено таким рішенням. 

2.2.2.  З метою доведення до зацікавлених осіб положень Методики та/або інформації 

щодо внесення зміни/доповнення до неї, Котирувальна комісія Біржі здійснює необхідні 

організаційні дії (заходи), спрямовані на розміщення такого документу та/або інформації у 

відповідному розділі на сайті Біржі. Котирувальна комісія Біржі забезпечує наявність на веб-

сайті актуальної редакції цієї Методики та додатків до неї із всіма змінами та доповненнями.  

2.3.  Котирувальні ціни відображають результат аналізу та оцінки кон'юнктури ринку 

окремого товару (біржового товару) на певний час (день, період) і носять довідковий характер.  
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2.4. Котирувальні ціни, що визначені згідно положень цієї Методики, підлягають 

оприлюдненню на безоплатній основі, якщо інше не визначено Біржовим комітетом Біржі.  

2.4.1.  За результатами котирування та з метою доведення до відома зацікавлених осіб 

інформації щодо результатів такого котирування, Котирувальна комісія Біржі здійснює 

необхідні організаційні дії (заходи), спрямовані на опублікування у відповідному розділі на 

сайті Біржі: 

(а) біржового бюлетеня (бюлетеня середньозважених цін) – щодо котирування за 

результатами Торгів на біржовому ринку, що містить інформації про котирувальні ціни; 

(б) інформаційної довідки – щодо котирування за результатами Торгів на ОТС-ринку; 

(в) інших цінових показників, що розраховуються Біржою. 

 

Розділ ІІІ. Критерії та методи обчислення котирувальної ціни 

3.1.  Котирування на підставі укладених угод здійснюється на наступних засадах: 

3.1.1. середньозважені показники цін визначаються на підставі угод (біржових угод), 

укладених на Біржі та/або за допомогою торгових систем/інформаційних платформ, що 

використовує Біржа у своїй діяльності; 

3.1.2.  визначення котирувальних цін здійснюється окремо за кожний торговий день 

або період, встановлений Біржою, в межах якого укладено угоди (біржові угоди); 

3.1.3.  в розрізі видів товару (груп товарів)/біржового товару (груп біржових товарів), 

перелік яких затверджений у Додатку 1 до цієї Методики, окремо для кожного з базисних умов 

поставки та умов оплати товару (якщо окремим Рішенням Котирувальної комісії визначено 

окреме котирування для визначених видів товару (груп товарів)/біржового товару (груп 

біржових товарів) відповідно до умов оплати); внесені зміни/доповнення до Додатку 1 

підлягають оприлюдненню шляхом їх розміщення у відповідному розділі на сайті Біржі; 

3.1.4.  кількісні показники ціни та об’єму товару (групи товарів)/біржового товару (групи 

біржових товарів) знаходяться в межах граничних показників, що застосовуються при 

розрахунку котирувальної ціни, згідно Додатку 1 до цієї Методики;  

3.2.  Котирування цін здійснюється окремо для біржового ринку та для ОТС-ринку та з 

врахуванням умов поставки і розрахунків та інших чинників, визначених Правилами Біржі та 

Регламентом торгів відповідним товаром (групою товарів). 

3.3. Розрахунок котирувальної ціни може здійснюватися Біржою протягом торгового 

дня (поточна котирувальна ціна), по закінченню Торгів відповідним товаром в торговий день, 

за певний період. 

3.4. Котирувальна ціна, з урахуванням вимог, передбачених п. 3.1. Методики, 

розраховується, якщо кількість угод/біржових угод не дорівнює «0» (нулю). 

3.4.1.  Якщо умова, передбачена цим пунктом Методики, не виконана, то встановлення 

котирувальних цін для такого виду товару (групи товарів)/біржового товару (групи біржових 

товарів) може здійснюватися Котирувальною комісією шляхом прийняття відповідного 

рішення та розміщення відповідної примітки на сайті Біржі при публікації котирувальної ціни.  

 

3.5.   Котирувальні ціни розраховуються за такою формулою: 
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                 Coter P = 

∑[𝐏 × 𝐕] 

   ∑[𝐕] 

 

опис: 

 𝐏 – ціна угоди;  𝐕 – об’єм угоди;  

∑[…] – позначення суми значень, що розраховуються по взятій в дужки формулі, за 

всіма угодами. 

 

 

  


