
Формула ціноутворення

тонн од. тонн доларів США доларів США доларів США доларів США

1 Фракція бензолвмісна
80000                       

(+/-20%)
1 80000 -70,00 FCA ст.Шебелинка

Cереднє арифметичне 

котируваннь, опублікованих 

виданням "Platt’s European 

Marketscan" в розділі  "FOB 

Rotterdam" під заголовком Naphtha 

за місяць відвантаження, плюс 

диференціал запропонований 

учасником***. 

FCA ст.Шебелинка 432,80  34 624 000,00  

Шебелинського відділення з 

переробки газового конденсату та 

нафти філії Управління з переробки 

газу та газового конденсату 

Публічного акціонерного 

товариства "Укргазвидобування" 

(39420, Полтавська обл., 

Машівський р-н, с. Базилівщина, 

вул. Польова, 6)

01.03.2018-

28.02.2019

2

Продукт 

високоароматизований 

установки каталітичного 

риформінгу

60000                           

(+/-20%)
1 60000 -36,00 FCA ст.Шебелинка

Cереднє арифметичне усіх середніх 

котирувань на бензин, 

опублікованих виданням «Argus 

European Products» в розділі 

«Northwest Europe – barge» під 

заголовком «Eurobob oxy», за всі 

дні публікацій місяця 

відвантажень. Середнє значення 

котирувань округлюється до 

третього знаку після коми, плюс 

диференціал запропонований 

учасником***. 

FCA ст.Шебелинка 511,98 30 718 800,00

Шебелинського відділення з 

переробки газового конденсату та 

нафти філії Управління з переробки 

газу та газового конденсату 

Публічного акціонерного 

товариства "Укргазвидобування" 

(39420, Полтавська обл., 

Машівський р-н, с. Базилівщина, 

вул. Польова, 6)

01.03.2018-

28.02.2019

Всього 140000 65 342 800,00

 ** послуги з наливу  включено в ціну

Додатково:

ТБ "Українська енергетична біржа" 23 листопада 2017 року о 14:00 проводить електронні біржові торги № UGVD-16 з продажу нафтопродуктів в режимі торгівлі диференціалами

№ 

п/п
Товар Базис 

ціноутворення 

Базис поставки

Ціна  Попередня 

вартість за тону

Попередня загальна 

вартість Виробництво
Строк 

відвантаження 

2. Додаток №2 "Показники якості фракції бензолвмісної фракції." 

3. Додаток №3 "Показники якості продукту високоароматизованого установки каталітичного риформінгу." 

Обсяг одного 

лоту

Кількість 

лотів

Загальний 

обсяг

Стартовий 

диферинціал

*** при підписані контракту можлива зміна базису поставки на СРТ, за умови оплати учасником  вартості транспортування від ст.Шебелинка до СРТ кордон України/експортний термінал  (згідно з тарифами Укрзалізниці)

1. Додаток №1 "Тарифи на перевезення фракції бензолвмісної та продукту високоароматизованого установки каталітичного риформінгу зі ст.Шебелинка за експортними напрямками."


