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СТАВКИ (РОЗМІРИ) ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ 

на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 

(нова редакція) 

 

Напрямок Секція 
Ставка гарантійного внеску для 

ІНІЦІАТОРА 

Ставка гарантійного внеску для 

УЧАСНИКА 

Електрична 

енергія 

Спеціалізована 

2% від загальної вартості виставлених позицій для 
продавця, на якого не поширюються вимоги 

пункту 6 частини другої статті 66 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» та/або Постанови 

КМУ № 483 від 05.06.2019 р. та/або Постанови 
КМУ №499 від 05.06.2019 (в частині підпункту 2 

пункту 1 або пунктів 40–46 або 47-54) 

відповідно до ставки/розміру 

гарантійного внеску, вказаного 
ініціатором у власній позиції (але не 

більше ніж 25% від загальної вартості 

заявки) 

Комерційна 2% від загальної вартості виставлених позицій 

    

Природний газ 

 

 

 

 

 

Природний газ (середньо-
довгостроковий ринок) 

3% від загальної вартості виставлених позицій з 
врахуванням ПДВ 

3% від загальної вартості заявки з 
врахуванням ПДВ 

Природний газ – диференціали 

Для ІНІЦІАТОРА-ПОКУПЦЯ:  

50 тис. грн. за 1 лот 

Для ІНІЦІАТОРА-ПРОДАВЦЯ: відсутня 

Для УЧАСНИКА-ПОКУПЦЯ:  

50 тис. грн. за 1 лот 

Для УЧАСНИКА-ПРОДАВЦЯ: відсутня 



 
 

 

 

 

 

 

  

Короткостроковий ринок 

природного газу 
3% від загальної вартості виставлених заявок з врахуванням ПДВ 

ПСГ – Митний склад 

5,05% від оприлюдненої на офіційному сайті Біржі в розділі «Біржові котирування» 

середньозваженої ціни природного газу (з урахуванням всіх умов оплати та ПДВ) визначеної за 

результатами місяця, що передує розрахунковому – за кожну заявлену (1) тис. куб. м. 

    

Добрива Мінеральні добрива відсутня 1% від загальної вартості заявки 

    

Нафта та 

газовий 

конденсат 

Нафта та газовий конденсат 

власного видобутку відповідно 

до ст.4-1 ЗУ «Про нафту і газ» 
 відсутня 

 

5% від загальної вартості заявки 

Біржові аукціони в електронній 

торговій системі з продажу 
нафти та газового конденсату 

на внутрішньому ринку** 

Нафта та газовий конденсат 

5% від загальної вартості виставлених позицій 
Нафта та газовий конденсат – 
Діференціали 

Нафта та газовий конденсат – 

Імпорт 

відсутня відсутня УГВ – закупівлі (НГК) 

УГВ - закупівлі 

диференціалами (НГК) 

    

Нафтопродукти 

УГВ – експорт 
 

 

відсутня 
 

 

 
 

 

відповідно до ставки/розміру 

гарантійного внеску, вказаного 

ініціатором у заявці  
 УГВ – диференціали 

УГВ – нафтопродукти 
 

5% від загальної вартості заявки 

УГВ - закупівлі 

диференціалами 
відсутня 

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/)


 
 

Нафтопродукти 

 
5% від загальної вартості виставлених позицій 

 

 

 
 

 
5% від загальної вартості заявки 

Нафтопродукти – диференціали 

Нафтопродукти - диференціали 

імпорт 

    

Вугільна 

продукція 
Вугільна продукція *10 (десять) грн. за 1 (одну) тонну *10 (десять) грн. за 1 (одну) тонну 

    

Сировина та 

інша продукція 

УГВ – закупівлі 

відсутня 

відсутня УГВ – закупівлі 

диференціалами 

Закупівлі метанолу 

коефіціентами 
 

відповідно до ставки/розміру 

гарантійного внеску, вказаного 
ініціатором у заявці 

УГВ – продажі  5% від загальної вартості заявки 

Хімічна продукція 3% від загальної вартості виставлених позицій 3% від загальної вартості заявки 

 
 

 
  

Скраплений 

газ 

Скраплений газ  
 

5% від загальної вартості виставлених позицій 

 

 

 

 

5% від загальної вартості заявки 

 

 

Скраплений газ – диференціали 

 

Скраплений газ власного 
виробництва відповідно до  

ст.4-1  ЗУ «Про нафту і газ»  

 

 

 

 
відсутня 

 

 
 

Біржові аукціони в електронній 

торговій системі з продажу 

скрапленого газу на 

внутрішньому ринку** 



 
 

Спеціалізовані аукціони в 

електронній торговій системі з 
продажу скрапленого газу для 

потреб населення** 

 

 

 
 

відсутня 

 

5% від загальної вартості заявки 

Скраплений газ – диференціали 

імпорт 

 

відсутня  

Скраплений газ – імпорт 

 
 

    

Необроблена 

деревина та 

пиломатеріали 

Електронні аукціони з продажу 
необробленої 

деревини/деревини дров'яної 

відсутня 5% від від початкової вартості лота 

Електронні аукціони з продажу 
пиломатеріалів 

відсутня відсутня 

    

Тверде 

біопаливо 
Тверде біопаливо 3% від загальної вартості виставлених позицій 3% від загальної вартості заявки 

 

* Відповідно до Протокольного рішення Біржового комітету ТБ «Українська енергетична біржа» № 880 від 19 січня 2021 року по напрямку «Вугільна продукція» 

прийнято рішення щодо допуску до електронних біржових торгів по секції «Вугільна продукція» на Товарній  біржі «Українська енергетична біржа» 

(правонаступником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа») державних підприємств без внесення гарантійного 

внеску на підставі їх офіційного листа або гарантійного листа. 

**Секції припиняє дію з 28.03.2023 р., згідно рішення Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 

(протокол засідання біржового комітету № 1389 від 24 березня 2023р. )  


