
Обсяг

одного лоту

Кількість

лотів

Загальний

обсяг
Формула ціноутворення (кінцева ціна)

Стартовий 

диференціал

тонн од. тонн USD

1 Бензин А-92-Євро5-Е5 200 10 2 000 5,00

2 Бензин А-95-Євро5-Е5 200 10 2 000 39,00

Всього 20 4 000

Умови оплати: 

Додаткові умови:

ТБ "Українська енергетична біржа" 5 квітня 2017 року о 13:00 проводить електронні біржові торги № UTND-11 з продажу нафтопродуктів в режимі торгівлі диференціалами

№

п/п
Товар ДСТУ/ТУУ Умови поставки Виробництво

Строк

відвантаження

Попередня оплата протягом 2-х банківських днів з дати виставлення рахунку на попередню оплату у розмірі  100% від вартості придбаної партії товару. Попередня ціна включає коефіцієнт, який передбачає збільшення 

попередньої ціни на 5%, котрі є резервом для забезпечення вимог Продавця, які можуть виникнути в майбутньому і пов'язані із зобов'язанням Покупця здійснити остаточний розрахунок за поставлений товар.

Для розрахунку розміру гарантійного забезпечення та оплати його на Біржу використовується формула попередньої ціни зі стартовим диференціалом (Додаток 1 "Формула розрахунку попередньої та кінцевої ціни").

По позиціі №1: 1 419,10 грн/т., що складає 5% від попередньої ціни для Бензину А-92 Євро5-Е5 з урахуванням коефіцієнту 5%( резерв для забезпечення вимог Продавця) -28 688,84 грн/т.

По позиціі №2: 1 485,48 грн/т., що складає 5% від попередньої ціни для Бензину А-95 Євро5-Е5 з урахуванням коефіцієнту 5% (резерв для забезпечення вимог Продавця) -29 709,67 грн/т.

Для розрахунку попередньої оплати Продавцеві та гарантійного забезпечення виконання своїх зобов'язань по Договору використовується  попередня ціна із диференціалом, зазначеним в біржовому свідоцтві (Додаток 

1 "Формула розрахунку попередньої та кінцевої ціни").

Вартість послуг Вантажовідправника з оформлення та відвантаження, а також залізничний тариф до залізничної станції призначення сплачуються додатково:        

- вартість послуг Вантажовідправника з оформлення та відвантаження в залізничний транспорт складає: 38,88 грн/т, в тому числі ПДВ.

В залізничний транспорт на 

умовах поставки: FCA – 

Франко перевізник  на 

естакаді наливу (м. Кременчук, 

вул. Свіштовська, 3)

Власне 

виробництво 

(ПАТ "Укртатнафта")

Середнє значення усіх середніх котирувань,

опублікованих інформаційним агентством Platts у

виданні "EUROPEAN MARKETSCAN" під заголовком

"FOB Rotterdam" для "Eurobob" (AAQZV00) за місяць,

в якому відбувалося відвантаження, округлене до

двох знаків після коми, у доларах США.

ДСТУ 

7687:2015

квітня 2017р. (згідно графіку, погодженому 

Сторонами)


