
 

Бюлетень 

Аукціон з продажу палива для реактивних двигунів РТ № РТ1Е УТН 

 
 

 

    

Загальний обсяг: 1600 тонн 
 

 

    

 

№ Тип та марка нафтопродукту Продавець 

Обсяг, 
що 

міститься 
в одному 

лоті* 

Кіл-
ть 

лотів 

Загальний 
обсяг 

Стартовий 
диференціал 

Формула ціноутворення 
(попередня ціна) 

Формула ціноутворення 
(остаточна ціна) 

Умови 
транспортування** 

1 
Паливо для реактивних двигунів «РТ».  
ГСТУ 320.00149943.007-97 

ПАТ «Укртатнафта» 500 тонн 2 1000 тонн $72.00 

Для Нерезидента: 
Спр=(Кср+Д)х1,05 

 

Для Резидента:  
Спр=(((Кср+Д)хК$+Ак)х1,2)х1,05  

Для Нерезидента:  
Ск=Кср+Д 

 

Для Резидента:  
Ск=((Кср+Д)х $+Ак)х1,2 

FCA франкоперевізник 

ст.. Кагамлицька 
(залізницею) 

2 
Паливо для реактивних двигунів «РТ».  
ГСТУ 320.00149943.007-97 

ПАТ «Укртатнафта» 300 тонн 2 600 тонн $72.00 

Для Нерезидента: 
Спр=(Кср+Д)х1,05 

 

Для Резидента:  
Спр=(((Кср+Д)хК$+Ак)х1,2)х1,05 

Для Нерезидента:  
Ск=Кср+Д 

 

Для Резидента:  
Ск=((Кср+Д)х $+Ак)х1,2 

FCA франкоперевізник  
ст.. Кагамлицька 
(залізницею) 

 

 

    

 

Додаткова інформація продавців: 
 

  

    

 

ПАТ «Укртатнафта» *Щомісячний обсяг Товару, гарантований Сторонами до купівлі-продажу протягом терміну поставки (лютий-липень 2018р). 
 

**Для авіаційних компаній по узгодженню з Покупцем ПАТ «Укртатнафта» має можливість надати комплекс додаткових послуг з наступним відшкодуванням, 
пов’язаних з доставкою Товару залізничним транспортом, сервісними послугами аеропорту, заправкою в борт повітряного судна та митним оформленням 
Товару відповідно до чинного законодавства України. 
 

Формула попередньої ціни: 

- для Нерезидента: Спр= (Кср+Д)х1,05; 
- для Резидента: Спр= (((Кср+Д)х К$+Ак)х1,2)х1,05, де 
Спр – попередня ціна однієї метричної тонни Товару: 
- для Нерезидентів, доларів без ПДВ; 
- для Резидентів, грн. з ПДВ: 
Кср (для розрахунку ціни на паливо для реактивних двигунів РТ) – середня із середніх котирувань на паливо, відповідних позиціях Jet під 
найменуванням Mediterranean cargoes базису FOB Med (Italy) і під найменуванням Northwest Europe cargoes базису CIF NWE / Basis ARA, 

опублікованих в «Platt's European Marketscan» за останні 10 календарних днів до дати укладання відповідного Договору/Додатку (далі – період 
котирування), округлене до двох знаків після коми, у доларах США. 
Під середньою з середніх котирувань розуміється середньоарифметичне значення всіх середніх котирувань на паливо, відповідних позиції Jet під 
найменуванням Mediterranean cargoes базису FOB Med (Italy) і середніх котирувань на паливо, відповідних позиції Jet під найменуванням 
Northwest Europe cargoes базису CIF NWE / Basis ARA, опублікованих в «Platt's European Marketscan» в кожен біржовий день періоду котирування. 
Під середніми котируваннями розуміються середні значення між мінімальною і максимальною ціновими котируваннями, встановленими протягом 
кожного біржового дня періоду котирування. 
Д –диференціал, сформований в результаті біржових торгів (погоджений Сторонами), в доларах США; 
К$ – середнє значення офіційного курсу гривні до долара США по датам котирувань Platts для розрахунку «Кср», що публікуються на офіційному сайті 
Національного Банку України, округлене до двох знаків після коми, грн./дол США; 

 



Ак – ставка акцизного податку, яка розраховується відповідно до Податкового Кодексу України за формулою з переведенням одиниць вимірювання з 
грн./1000л в грн./т, округлена до двох знаків після коми: 
Ак=(Ст х К€)/ ρ, де 
Ст – ставка акцизного податку в ЄВРО за 1000 літрів на дату укладання відповідного Додатку; 
К€  – офіційний курс гривні до ЄВРО на 1-е число кварталу, в якому укладено відповідний Додаток; 
ρ – розрахунковий коефіцієнт  густини при 150С (для палива для реактивних двигунів РТ – 0,795 кг/л; 
1,2 -   коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ у розмірі 20%; 
1,05 - коефіцієнт, що передбачає збільшення попередньої ціни на 5%, які є резервом для забезпечення вимог Постачальника, що можуть виникнути у 
майбутньому  і пов`язані з обов`язком Покупця здійснити остаточний розрахунок за поставлений Товар. 

При розрахунку попередньої ціни середнє значення кожного котирувального дня і середнє значення всіх середніх котирувань всіх котирувальних днів 
округлюється до 1/100 долара США. 

Формула остаточної ціни: 

- для Нерезидента: Ск = Кср+Д; 
- для Резидента: Ск = ((Кср+Д)х К$+Ак)х1,2, де 
Ск – остаточна ціна однієї метричної тонни Товару: 
- для Нерезидентів, доларів без ПДВ; 
- для Резидентів, грн. з ПДВ: 
Кср (для розрахунку ціни на паливо для реактивних двигунів РТ) – середня із середніх котирувань на паливо, відповідних позиціях Jet під 
найменуванням Mediterranean cargoes базису FOB Med (Italy) і під найменуванням Northwest Europe cargoes базису CIF NWE/Basis ARA, 

опублікованих в «Platt's European Marketscan» за місяць, у якому відбулась поставка Товару (далі – період котирування), в доларах США за 1 метричну 
тонну, округлене до двох знаків після коми. 
Під середньою з середніх котирувань розуміється середньоарифметичне значення всіх середніх котирувань на паливо, відповідних позиції Jet під 
найменуванням Mediterranean cargoes базису FOB Med (Italy) і середніх котирувань на паливо, відповідних позиції Jet під найменуванням 
Northwest Europe cargoes базису CIF NWE/Basis ARA, опублікованих в «Platt's European Marketscan» в кожен біржовий день періоду котирування. 
Під середніми котируваннями розуміються середні значення між мінімальною і максимальною ціновими котируваннями, встановленими протягом 
кожного біржового дня періоду котирування. 
Д – диференціал, погоджений Сторонами, в доларах США; 
К$ – середнє значення офіційного курсу гривні до долара США за місяць, у якому відбулась  поставка Товару, що публікуються на офіційному сайті 
Національного Банку України, округлене до двох знаків після коми, грн./дол США; 
Ак – ставка акцизного податку, яка розраховується відповідно до Податкового Кодексу України за формулою з переведенням одиниць вимірювання з 
грн./1000л в грн./т, округлена до двох знаків після коми: 
Ак=(Ст х К€)/ ρ, де 
Ст – ставка акцизного податку в ЄВРО за 1000 літрів, що діє в місяці, у якому відбулась поставка Товару; 
К€ – офіційний курс гривні до ЄВРО на 1-е число кварталу, в якому  відбулась поставка Товару; 
ρ – розрахунковий коефіцієнт густини при 150С (середнє арифметичне з усіх значень густини, зазначених у паспортах якості ПАТ «Укртатнафта», згідно 
з якими здійснювалась поставка Товару, округлене до трьох знаків після коми), кг/л; 
1,2- коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ у розмірі 20%. 
 

При розрахунку остаточної ціни середнє значення кожного котирувального дня і середнє значення всіх середніх котирувань всіх котирувальних днів 
округлюється до 1/100 долара США. 

У разі, якщо «EUROPEAN MARKETSCAN» опублікує поправки до раніше опублікованих котирувань, то остаточна ціна Товару визначається з урахуванням 
коректувань. 

По бажанню Покупця, у формулах попередньої та кінцевої ціни можуть застосовуватись котирування, опубліковані агентством Argus Media group у 
виданні Argus European Products, а саме: 

замість котирувань Jet під найменуванням Mediterranean cargoes базису FOB Med (Italy) та під найменуванням Northwest Europe cargoes базису 
CIF NWE/Basis ARA, опублікованих в «Platt's European Marketscan» застосовуються котирування Jet під найменуванням West Mediterranean middle 
distillates базису FOB та під найменуванням Northwest Europe middle distillates базису CIF, опублікованих у виданні Argus European Products відповідно. 

 

    


