
Обсяг

одного лоту

Кількість

лотів

Загальний

обсяг
Формула ціноутворення


Стартовий 

диференціал

тонн од. тонн грн.

1 Нафта сира

Класифікація 2.2.1 згідно з ГОСТ 

9965-76 "Нефть для 

нефтеперерабатывающих  

предприятий. Технические 

условия"

7 500 1 7 500

Стартова ціна: (Ц х К х Д) + П, де Ц – середнє значення ціни фактичних угод з

продажу нафти сорту "Юралс" (котирування UralsMediterranean та

UralsRotterdam) за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за

15 днів, що передують даті проведення біржових торгів; К – коефіцієнт

барелізації 7,35; Д – офіційний курс гривні до долара США згідно з даними

Національного банку України на дату проведення біржових торгів; П – податок

на додану вартість за ставкою, визначеною Податковим кодексом України на

дату проведення біржових торгів. За бажанням покупця базис постачання може 

бути змінений на FCA залізнична станція "Кагамлицька" (Полтавська обл.) за

умови компенсації продавцю витрат на перевалку та налив нафти у вагон-

цистерни на ПАТ "Укртатнафта", а також оформлення супровідних документів

та відправлення до станції "Кагамлицька". 

Стартова ціна на умовах поставки FCA залізнична станція "Кагамлицька"

(Полтавська обл.): (Ц х К х Д) + П + С, де Ц – середнє значення ціни фактичних

угод з продажу нафти сорту "Юралс" (котирування UralsMediterranean та

UralsRotterdam) за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за

15 днів, що передують даті проведення біржових торгів; К – коефіцієнт

барелізації 7,35; Д – офіційний курс гривні до долара США згідно з даними

Національного банку України на дату проведення біржових торгів; П – податок

на додану вартість за ставкою, визначеною Податковим кодексом України на

дату проведення біржових торгів; C - витрати продавця на послуги з перевалки

та наливу нафти у вагон-цистерни на ПАТ "Укртатнафта", а також оформлення

супровідних документів та відправлення до станції "Кагамлицька". Вартість

послуг з перевалки та наливу нафти у вагон-цистерни на ПАТ "Укртатнафта", а

також оформлення супровідних документів та відправлення до станції

"Кагамлицька" складає 51,84 грн. за одну тонну, в т.ч. ПДВ

0,00

EXW, резервуарний парк ПАТ 

"Укртатнафта", м. Кременчук, 

Полтавська обл. (або за 

бажанням покупця FCA, ст. 

Кагамлицька, Полтавська 

область)

15.02.2017р. - 

27.02.2017р.

Всього 1 7 500

Умови оплати: 100% попередня оплата

Укласти договір купівлі-продажу до 20.02.2017 року

ТБ "Українська енергетична біржа" 14 лютого 2017 року о 13:00 проводить електронні біржові торги № OGCD-140217 з продажу нафти в режимі торгівлі диференціалами

№

п/п
Товар Марка/Сорт/ Ресурс Умови поставки

Строк

відвантаження

ПАТ "Укртранснафта" на електронні біржові торги пропонує реалізувати нафту сиру, загальним обсягом 7500 тонн., з наступним розподілом по лотах: 


