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одного 

лоту

Кількість
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Формула ціноутворення

Стартовий 

диференціал
Базис постачання

Попередня 

ціна

Вартість одного 

лоту

Загальна попередня 

вартість

тонн од. тонн USD грн/т грн грн

1

Паливо 

дизельне 

ДП-З-Євро 5-В0 

згідно з ДСТУ 

7688:2015

Згідно 

додатку

1 100

(+/-20%) 1

1 100

(+/-20%) 30,00 25 492,59  28 041 849,00  28 041 849,00  

2

Паливо 

дизельне 

ДП-Арк-Євро 5-

В0 згідно з ДСТУ 

7688:2015

Згідно 

додатку

400                 

(+/-20%)
1

400                        

(+/-20%)
30,00 25 492,59  10 197 036,00  10 197 036,00  

Всього 2
1 500           

(+/-20%)
38 238 885,00  

Попередня ціна формується:

Р1 = ((Plср + D)*K1+ Ak)+N, де:

Р1 – попередня ціна за одну тонну нафтопродуктів, в грн.;

Plср – середнє арифметичне усіх середніх котирувань на паливо

дизельне, опублікованих службою "Platt’s European Marketscan" в

розділі "Cargoes CIF NWE/Basis ARA" під заголовком Diesel 10ppm та

"Barges FOB Rotterdam" під заголовком Diesel 10ppm, з 1 по 20 день

включно, публікацій місяця, що передують місяцю відвантаження.

Середнє значення котирувань округлюється до третього знаку після

коми;

D – диференціал згідно результатів аукціону, в дол.США за тонну;

K1 – середнє значення офіційного курсу гривні до долара США, з 1 по

20 день включно, публікацій місяця, що передує місяцю

відвантаження, що зазначений на сайті Національного Банку України

за посиланням www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls;

Ak – ставка акцизного податку, який діє в період формування

попередньої ціни грн./т;

Ak = (Актуальна ставка*Кє)/ρ, де Кє - офіційний курс євро до гривні на

першу дату кварталу відвантаження, ρ –густина, згідно паспорту якості

виробника продукції;

N – ставка податку на додану вартість 20%.  

За фактом постачання формується кінцева ціна за одну тонну палива

дизельного, без врахування вартості транспортування, та визначається

за формулою:

Р2 = ((P2ср + D)*K2+ Ak)+N де:

Р2 – кінцева ціна за одну тонну нафтопродуктів, в грн;

P2ср – середнє арифметичне усіх середніх котирувань на паливо

дизельне, опублікованих виданням "Platt’s European Marketsca " в

розділі "Cargoes CIF NWE/Basis ARA" під заголовком Diesel 10ppm та

"Barges FOB Rotterdam" під заголовком Diesel 10ppm, за всі дні

публікацій місяця відвантажень. Середнє значення котирувань

округлюється до третього знаку після коми;

D –  диференціал згідно результатів аукціону, в дол. США за тонну;

K2 – середнє значення офіційного курсу гривні до долара США, за

місяць відвантаження, що зазначений на сайті Національного Банку

України за посиланням www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls;

Ak –  ставка акцизного податку, який діє в період поставки грн./т;

Ak = (Актуальна ставка* Кє)/ρ, де Кє - офіційний курс євро до гривні на

першу дату кварталу відвантаження, ρ – середня густина при 15С0, за

місяць, в якому здійснювалось відвантаження, згідно з показниками

товаросупровідних документах.

N – ставка податку на додану вартість 20%

01.12.2017 р. - 

31.03.2018 р.

Виробничі об’єкти                              

ГУ Укргазпромгеофізика,        

УГВ Сервіс,                                    

БУ Укрбургаз,                              

САРС Лікво,                                    

ГПУ Львівгазвидобування, 

УБМР Укргазспецбудмонтаж

FCA (склад 

продавця) 

с. П’ятничани, 

Стрийський р-н, 

Львівської обл. + 

радіус 75км, 

ціна включає в 

себе послуги 

наливу                               

(автотранспорт)

ТБ "Українська енергетична біржа" 22 листопада 2017 року о 14:00 проводить електронні біржові торги № UGVZD-3 iз закупівлі нафтопродуктів в режимі торгівлі диференціалами

№

п/п
Товар

Показники 

якості
Місце призначення

Період

відвантаження


