
Обсяг

одного лоту

Кількість

лотів

Загальний

обсяг

Стартова ціна

за одну тонну

(з ПДВ)

Вартість

одного лоту

(з ПДВ)

Загальна

вартість

(з ПДВ)

тонн од. тонн гривень гривень гривень

1 Бензин А-92-Евро4-Е5
ДСТУ 

7687:2015
22,249 1 22,249  30 300,00  674 144,70  674 144,70 

Передача нафтопродуктів 

буде здійснюватись по 

резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН 

(Харківська обл., 

Балаклійський р-н., смт. 

Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що 

являється філією УПГГК ПАТ 

"Укргазвидобування".

(автотранспорт)

Бензин виробництва ПАТ "Укргазвидобування". Передача нафтопродуктів з 

Шебелинського ВПГКН (Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що являється філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування".

Передача нафтопродуктів буде здійснюватись по резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН (Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що являється філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування". 

01.12.2017 р. - 

31.12.2017 р.

2
Розчинник нафтовий С5-

50/170

ТУ У 20.3-

30019775-

046:2016

3,08 1 3,08  24 000,00  73 920,00  73 920,00 

Передача нафтопродуктів 

буде здійснюватись по 

резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН 

(Харківська обл., 

Балаклійський р-н., смт. 

Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що 

являється філією УПГГК ПАТ 

"Укргазвидобування".

(залізниця)

Передача нафтопродуктів буде здійснюватись по резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН (Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що являється філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування". Для 

передачі продукції по резервуарному парку Шебелинського ВПГКН Покупець 

повинен заключити з філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" договір по наданню 

послуг по переробці вуглеводневої сировини на Шебелинському ВПГКН 

(Продукція буде передана по резервуарному парку на заключений договір 

переробки).

 Згідно умов договору сировина в кількості меншою за вагонну норму буде 

зберігатись безоплатно!!!

На залишки готової продукції Замовника, що знаходяться на зберіганні у 

Виконавця, в кількості меншій, ніж вагонна норма (окремо за кожним 

найменуванням продукції), послуги з зберігання не надаються. Вагонною 

нормою вважається наступна кількість продукції: для компонентів бензину та 

бензину автомобільного – 55 тонн, для іншої продукції – 60 тонн.

 Відвантаження продукції відбувається згідно договору оформлення та 

відвантаження нафтопродуктів з Шебелинського ВПГКН.

 Відповідно до умов договору готову продукцію можна відвантажити 

автомобільним або залізничним транспортом!

- Вартість наливу в залізничні цистерни 105,0 грн/т. + жд тариф!

01.12.2017 р. - 

31.12.2017 р.

ТБ "Українська енергетична біржа" 30 листопада 2017 року о 13:00 проводить електронні біржові торги № OP-301117 з продажу нафтопродуктів

№

п/п
Товар ДСТУ/ТУУ Умови поставки Виробництво

Строк

відвантаження

Спільне Підприємство "Полтавська газонафтова компанія" на електронні біржові торги пропонує до реалізації нафтопродукти, загальним обсягом 25,82 тонни.



3
Паливо дизельне ДП-Л-

Євро5-В0

ДСТУ 

7688:2015
0,2 1 0,2  25 000,00  5 000,00  5 000,00 

Передача нафтопродуктів 

буде здійснюватись по 

резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН 

(Харківська обл., 

Балаклійський р-н., смт. 

Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що 

являється філією УПГГК ПАТ 

"Укргазвидобування".

(автотранспорт)

Передача нафтопродуктів буде здійснюватись по резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН (Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що являється філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування". Для 

передачі продукції по резервуарному парку Шебелинського ВПГКН Покупець 

повинен заключити з філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" договір по наданню 

послуг по переробці вуглеводневої сировини на Шебелинському ВПГКН 

(Продукція буде передана по резервуарному парку на заключений договір 

переробки).

 Згідно умов договору сировина в кількості меншою за вагонну норму буде 

зберігатись безоплатно!!!

На залишки готової продукції Замовника, що знаходяться на зберіганні у 

Виконавця, в кількості меншій, ніж вагонна норма (окремо за кожним 

найменуванням продукції), послуги з зберігання не надаються. Вагонною 

нормою вважається наступна кількість продукції: для компонентів бензину та 

бензину автомобільного – 55 тонн, для іншої продукції – 60 тонн.

 Відвантаження продукції відбувається згідно договору оформлення та 

відвантаження нафтопродуктів з Шебелинського ВПГКН.

 Відповідно до умов договору готову продукцію можна відвантажити 

автомобільним або залізничним транспортом!

- Вартість автоналиву становить – 60,0 грн/т.

01.12.2017 р. - 

31.12.2017 р.

4 Мазут М-100 4058-2001 0,291 1 0,291  10 000,00  2 910,00  2 910,00 

Передача нафтопродуктів 

буде здійснюватись по 

резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН 

(Харківська обл., 

Балаклійський р-н., смт. 

Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що 

являється філією УПГГК ПАТ 

"Укргазвидобування".

(автотранспорт)

Передача нафтопродуктів буде здійснюватись по резервуарному парку 

Шебелинського ВПГКН (Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Андріївка вул. 

Першотравнева 141), що являється філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування". Для 

передачі продукції по резервуарному парку Шебелинського ВПГКН Покупець 

повинен заключити з філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" договір по наданню 

послуг по переробці вуглеводневої сировини на Шебелинському ВПГКН 

(Продукція буде передана по резервуарному парку на заключений договір 

переробки).

 Згідно умов договору сировина в кількості меншою за вагонну норму буде 

зберігатись безоплатно!!!

На залишки готової продукції Замовника, що знаходяться на зберіганні у 

Виконавця, в кількості меншій, ніж вагонна норма (окремо за кожним 

найменуванням продукції), послуги з зберігання не надаються. Вагонною 

нормою вважається наступна кількість продукції: для компонентів бензину та 

бензину автомобільного – 55 тонн, для іншої продукції – 60 тонн.

 Відвантаження продукції відбувається згідно договору оформлення та 

відвантаження нафтопродуктів з Шебелинського ВПГКН.

 Відповідно до умов договору готову продукцію можна відвантажити 

автомобільним або залізничним транспортом!

- Вартість автоналиву становить – 60,0 грн/т.

01.12.2017 р. - 

31.12.2017 р.

Всього 25,82  755 974,70 

Укласти договір до: 04.12.2017 р.


