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Передача газу: Травень 2016
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April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prepay – оплата продавцю - 100% оплати на другий робочий день після укладення договору купівлі продажу або настання
дати експірації форвардного контракту, в залежності від того, яка з цих дат настає раніше, покупцю - 100% оплати на
наступний робочий день після укладення договору купівлі продажу або настання дати експірації форвардного контракту, в
залежності від того, яка з цих дат настає раніше на підставі Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів

Decpay – оплата продавцю ,               оплата покупцем,

Decprepay - оплата продавцю,                 оплата покупцем 



Серія ФК Тип контракту Порядок оплати 
Продавцю Порядок оплати Покупцем

NG/may16/pr

epay/UAH

рrepay – контракт
на умовах 100%

передплати

100% оплати на другий робочий
день після укладення договору
купівлі продажу або настання
дати експірації форвардного
контракту, в залежності від того,
яка з цих дат настає раніше

100% оплати на наступний робочий
день після укладення договору купівлі
продажу або настання дати експірації
форвардного контракту, в залежності
від того, яка з цих дат настає раніше на
підставі Витягу з Реєстру укладених
біржових контрактів

NG/may16/de

cpay/UAH/F

decpay – контракт
на умовах
подекадної оплати
в кінці декади
місяця передачі
газу

34% СР - в строк до Т+19 к.д.

33% СР - в строк до Т+30 к.д.

33% СР - в строк до Т+39 к.д.

34% СР - в строк до Т+18 к.д.

33% СР - в строк до Т+29 к.д.

33% СР - в строк до Т+38 к.д.

NG/may16/de

cprepay/UAH

decprepay –
контракт на умовах
подекадної оплати
на початку декади
місяця передачі
газу

34% СР - в строк до Т+1 к.д.

33% СР - в строк до Т+9 к.д.

33% СР - в строк до Т+19 к.д.

34% СР - в строк до Т+ 0 к.д.

33% СР - в строк до Т+8 к.д.

33% СР - в строк до Т+18 к.д.

Перелік контрактів з передачею газу в травні 2016                       
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Позначення:
CP- ціна договору купівлі-продажу
Т - це дата, від якої відліковуються терміни/строки, зазначені в форвардному контракті та договору купівлі-продажу,
Т = 29 квітня 2016 р.
к.д. - календарний день



Передача газу: Червень 2016
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May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prepay – оплата продавцю - 100% оплати на другий робочий день після укладення договору купівлі продажу або настання
дати експірації форвардного контракту, в залежності від того, яка з цих дат настає раніше, покупцю - 100% оплати на
наступний робочий день після укладення договору купівлі продажу або настання дати експірації форвардного контракту, в
залежності від того, яка з цих дат настає раніше на підставі Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів

Decpay – оплата продавцю ,               оплата покупцем,

Decprepay - оплата продавцю,                 оплата покупцем 



Серія ФК Тип контракту Порядок оплати 
Продавцю Порядок оплати Покупцем

NG/june16/pr

epay/UAH

рrepay – контракт на
умовах 100%

передплати

100% оплати на другий
робочий день після
укладення договору купівлі
продажу або настання дати
експірації форвардного
контракту, в залежності від
того, яка з цих дат настає
раніше

100% оплати на наступний робочий
день після укладення договору купівлі
продажу або настання дати експірації
форвардного контракту, в залежності
від того, яка з цих дат настає раніше на
підставі Витягу з Реєстру укладених
біржових контрактів

NG/june16/de

cpay/UAH/F

decpay – контракт на
умовах подекадної
оплати в кінці декади
місяця передачі газу

34% СР - в строк до Т+9 к.д.

33% СР - в строк до Т+20 к.д.

33% СР - в строк до Т+29 к.д.

34% СР - в строк до Т+8 к.д.

33% СР - в строк до Т+19 к.д.

33% СР - в строк до Т+28 к.д.

NG/june16/de

cprepay/UAH

decprepay – контракт
на умовах подекадної
оплати на початку
декади місяця
передачі газу

34% СР - в строк до Т+1 к.д.

33% СР - в строк до Т+9 к.д.

33% СР - в строк до Т+19 к.д.

34% СР - в строк до Т+ 0 к.д.

33% СР - в строк до Т+8 к.д.

33% СР - в строк до Т+18 к.д.

Перелік контрактів з передачею газу в червні 2016                      
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Позначення:
CP- ціна договору купівлі-продажу
Т - це дата, від якої відліковуються терміни/строки, зазначені в форвардному контракті та договору купівлі-продажу,
Т = 31 травня 2016 р.
к.д. - календарний день


