
Тарифи на послуги  
Товарної біржі  
«Українська енергетична біржа» 
від 06.10.2020 року 

 
 

Тарифи у секціях товарного ринку 
 

№ 
з/п 

Найменування платежу Тариф (в т.ч. ПДВ) 

1 Біржовий (комісійний) збір по всіх секціях за напрямком «Природний газ» (з 
кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,05%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено 
окремими рішеннями 
Біржового комітету,   
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

2 Біржовий (комісійний) збір по секціях за напрямком «Скраплений газ» * 
(з кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,01%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено  
окремими рішеннями 
Біржового комітету,   
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

3 Біржовий (комісійний) збір по секціях за напрямком «Нафтопродукти» * 
(з кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,01%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено  
окремими рішеннями 
Біржового комітету,   
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

4 Біржовий (комісійний) збір по секціях за напрямком «Нафта та газовий 
конденсат» * 
(з кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,1%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено 
окремими рішеннями 
Біржового комітету,   
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

5 Біржовий (комісійний) збір по всіх секціях за напрямком «Вугільна 
продукція» 
(з кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,05%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено 
окремими рішеннями 
Біржового комітету,    
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

6 Біржовий (комісійний) збір по секціях за напрямком «Сировина та інша 
продукція» * 
(з кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,01%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено  
окремими рішеннями 
Біржового комітету, 
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

7 Біржовий (комісійний) збір по секціях з реалізації нафтопродуктів 
виробництва ПАТ «Укртатнафта»: 

• «УТН - нафтопродукти» 

• «УТН - диференціали» 
 (з учасника - Покупця або його клієнта) 
 

0,01%  від суми укладених угод 

8 Біржовий (комісійний) збір по секціях з реалізації нафтопродуктів 
виробництва АТ «Укргазвидобування»: 

• «УГВ - енергоресурси» 

• «УГВ - диференціали» 
 (з учасника - Покупця або його клієнта) 
 

0,01%  від суми укладених угод 

9 Біржовий (комісійний) збір по секціях з реалізації нафтопродуктів ТОВ з ІІ 
«БНХ Україна»: 

• «БНХ - нафтопродукти» 

• «БНХ - диференціали» 
 (з кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,01%  від суми укладених угод 



 

10 Біржовий (комісійний) збір по секціях з закупівлі  АТ «Укргазвидобування»: 

• «УГВ - закупівлі» 

• «УГВ – закупівлі (НГК)» 

• «УГВ - закупівлі диференціали» 

• «УГВ - закупівлі диференціали (НГК)» 

• «УГВ - закупівлі метанолу» 
 (з учасника - Продавця або його клієнта) 
 

0,01%  від суми укладених угод 

11 Комісійний збір за організацію та проведення аукціону по секціях з реалізації 
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу у 
формі аукціонів в електронній торговій системі відповідно до Порядку 
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570: 

• «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» 

(з учасника - Покупця) 
 

0,049%  від суми укладених угод 

12 Комісійний збір за організацію та проведення аукціону по секціях з реалізації 
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу у 
формі аукціонів в електронній торговій системі відповідно до Порядку 
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570: 

• «Біржові аукціони в електронній торговій системі з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку» 

(з учасника - Покупця) 
 

0,09%  від суми укладених угод 

13 Біржовий (комісійний) збір по всіх секціях за напрямком  «Добрива» (з 
кожної сторони угоди або їх клієнтів) 

0,1%  від суми укладених угод, 
якщо інше не передбачено 
окремими рішеннями 
Біржового комітету,  
відповідними договорами з 
учасниками або їх клієнтами 

* окрім секцій з реалізації продукції та закупівлі АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртатнафта» та ТОВ з ІІ «БНХ Україна» 

 
Тарифи біржових аукціонів у формі торгів «з голосу» з продажу енергоресурсів 

                                                

№ 
з/п 

Найменування платежу Тариф (в т.ч. ПДВ) 

1 Комісійний збір за організацію та проведення аукціону з переможців 
біржових аукціонів у формі торгів «з голосу» з продажу нафти сирої, газового 
конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку 
 

0,049%  від вартості придбаних 
на аукціоні лотів 

2 Комісійний збір за організацію та проведення аукціону з переможців 
спеціалізованих аукціонів у формі торгів «з голосу» з продажу скрапленого 
газу для потреб населення 
 

0,049%  від вартості придбаних 
на аукціоні лотів 

 
 

Тарифи електронних аукціонів з продажу електричної енергії 
 

№ 
з/п 

Найменування платежу Тариф (без врахування ПДВ) 

1 Комісійний збір за участь в аукціоні з продажу електричної 
енергії  

Встановлюється на рівні ½ розміру 
відповідних платежів, що є 
складовими вартості послуг Оператора 
ринку відповідно до статті 4.4 Розділу 
ІV. Правил ринку «на добу наперед» та 



внутрішньодобового ринку затверджених 
Постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 308 (з 
урахуванням змін) та сплачується кожною 
стороною аукціонного свідоцтва 

2 Комісійний збір за участь в аукціоні з продажу електричної 
енергії у формі спеціальних сесій з метою виконання 
суб’єктами ринку електричної енергії спеціальних обов’язків 
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку електричної енергії для забезпечення 
доступності електричної енергії для побутових споживачів 
 

1 грн. за кожне аукціонне свідоцтво, що 
сплачується кожною стороною аукціонного 
свідоцтва 

3 Комісійний збір за участь в аукціоні з продажу електричної 
енергії у формі: спеціальних сесій з продажу пакетів лотів за 

двосторонніми договорами; спеціальних сесій з продажу 
електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел 
енергії 

Встановлюється на рівні ½ розміру 
відповідних платежів, що є 
складовими  вартості послуг Оператора 
ринку відповідно до статті 4.4 Розділу 
ІV. Правил ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобового ринку затверджених 
Постановою НКРЕКП  14.03.2018 № 308  (з 
урахуванням змін) та сплачується кожною 
стороною аукціонного свідоцтва 

 
 
Роз’яснення щодо умов сплати комісійного збору:  
 
Відповідно до п. 13.1. Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної 
енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа", застосовується такий же підхід до сплати 
комісійного збору, як визначено для Оператора ринку щодо сплати учасниками ринку складових вартості 
послуг Оператора ринку.  
 
А саме, комісійний збір ТБ «Українська енергетична біржа» складається з наступних складових:  
 
1) фіксований місячний платіж за участь в аукціонах, що становить 1 634,73 грн. (без ПДВ), - сплачується 
учасниками, які бажають приймати участь в аукціонах щомісяця, у вигляді повної попередньої оплати на 
підставі, виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» у перший робочий день кожного календарного 
місяця, рахунку в строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку;  
 
2) платіж за здійснення операцій купівлі та/або продажу з учасників, які уклали в ПП БЕТС угоду (угоди), що 
становить1,515грн./МВт.год (без ПДВ), -сплачується кожною стороною аукціонного свідоцтва на підставі, 
виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» за результатами аукціону рахунку в строк, що не 
перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку. 
 
Сума комісійного збору сплачується з урахуванням податку на додану вартість на підставі відповідного 
платіжного (розрахункового) документу. 
 
 
 

Тарифи електронних аукціонів  
з купівлі-продажу електричної енергії  

за двосторонніми договорами в комерційних секціях 
 

№ 
з/п 

Найменування платежу Тариф (без врахування ПДВ) 

1 Комісійний збір за участь в аукціоні з купівлі-продажу 
електричної енергії за двосторонніми договорами в 
комерційних секціях 

Встановлюється на рівні ½ розміру відповідних 
платежів, що є складовими  вартості послуг 
Оператора ринку відповідно до статті 4.4 Розділу 
ІV. Правил ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобового ринку затверджених 
Постановою НКРЕКП  14.03.2018 № 308  (з 
урахуванням змін) та сплачується кожною 
стороною аукціонного свідоцтва  

 
Роз’яснення щодо умов сплати комісійного збору:  
 
Відповідно до розділу 13 Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу 
електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська 



енергетична біржа», застосовується такий же підхід до сплати комісійного збору, як визначено для 
Оператора ринку щодо сплати учасниками ринку складових вартості послуг Оператора ринку.  
 
А саме, комісійний збір ТБ «Українська енергетична біржа» складається з наступних складових:  
 
1) фіксований місячний платіж за участь в аукціонах, що становить 1 634,73 грн. (без ПДВ), - сплачується 
учасниками, які бажають приймати участь в аукціонах щомісяця, у вигляді повної попередньої оплати на 
підставі, виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» у перший робочий день кожного календарного 
місяця, рахунку в строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку;  
 
2) платіж за здійснення операцій купівлі та/або продажу з учасників, які уклали в ПП БЕТС угоду (угоди), що 
становить1,515грн./МВт.год (без ПДВ), -сплачується кожною стороною аукціонного свідоцтва на підставі, 
виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» за результатами аукціону рахунку в строк, що не 
перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку. 
 
Сума комісійного збору сплачується з урахуванням податку на додану вартість на підставі відповідного 
платіжного (розрахункового) документу. 
 
В разі, якщо сторона аукціону в поточному місяці здійснила оплату фіксованого місячного платежу, що є 
складовою комісійного збору за участь в аукціоні з продажу електричної енергії, відповідно до Регламенту 
організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська 
енергетична біржа», така сторона звільняється від сплати в поточному місяці фіксованого місячного 
платежу, визначеного цими Тарифами електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами в комерційних секціях. 
 
 

Загальні тарифи 
 

№ 
п/п 

Найменування платежу Тариф (в т.ч. ПДВ) 

1 Плата за навчання непостійного члена біржі роботі в Програмному продукті 
«Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) - навчальні програми (у т.ч. 
вебінари) та практичні заняття по роботі в ПП БЕТС 
 

0,00 грн. 

2 Надання непостійному члену біржі технічного доступу до Програмного  
продукту «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) з використанням 
віддаленого автоматизованого робочого місця 
 

0,00 грн. 

3 Надання технічного доступу до Програмного продукту «Біржова електронна 
торгова система» (ПП БЕТС) з використанням віддаленого автоматизованого 
робочого місця у статусі спостерігачів для ЗМІ та державних органів 
 

0,00 грн. 

4 Надання технічного доступу до Програмного продукту «Біржова електронна 
торгова система» (ПП БЕТС) з використанням віддаленого автоматизованого 
робочого місця у статусі спостерігачів окрім ЗМІ та державних органів 
 

Договірний 

5 Плата за право участі непостійного члена біржі в імітаційних електронних 
торгах по товарним секціям Біржі 
 

0,00 грн. 

6 Біржовий (комісійний збір) по товарним секціям при проведенні імітаційних 
електронних торгів 
 

0,00 грн. 

7 Плата за надання учасникам торгів звітних документів за результатами торгів 
у паперовій формі (за 1 документ) 
 

Договірний 
 

8 Плата за надання інформації у формі довідок в паперовій формі                   (за 
1 документ) 
 

Договірний 
 

 
Для розрахунку біржового (комісійного) збору по торгах у режимі торгівлі диференціалами використовується 
попередня ціна, надана Покупцем або Продавцем (що подав відповідну Заявку у формі позиції), яка передбачена у 
відповідній позиції за одиницю товару, переведена у валюту сесії за курсом НБУ на дату торгів та приведена до 
диференціалу, який дорівнює 0 (нуль). 
 

ЦК =
ПЦ

К
− СД+ ДУ 



 

Де: 
ЦК – підсумкова ціна угоди для розрахунку біржового (комісійного) збору; 
ПЦ – попередня ціна; 
К – курс згідно НБУ валюти попередньої ціни до валюти торгової сесії на дату торгів; 
СД – стартовий диференціал; 
ДУ – підсумковий диференціал згідно укладеної угоди. 
 
 
Для розрахунку біржового (комісійного) збору по торгах у режимі торгівлі коефіцієнтами використовується попередня 
ціна, надана Покупцем або Продавцем (що подав відповідну Заявку у формі позиції), яка передбачена у відповідній 
позиції за одиницю товару, приведена до коефіцієнту, який дорівнює 1 (одиниця). 
 

ЦК = ПЦ ÷ СК× КУ 
 

Де: 
ЦК – підсумкова ціна угоди для розрахунку біржового (комісійного) збору; 
ПЦ – попередня ціна; 
СК – стартовий коефіцієнт; 
КУ – підсумковий коефіцієнт згідно укладеної угоди. 
 
 
Резиденти України сплачують біржовий (комісійний) збір в гривнях з перерахуванням за курсом НБУ на дату торгів. 
 
Нерезиденти України сплачують біржовий (комісійний) збір у доларах США, або Євро в залежності від валюти торгової 
сесії. 


