Переробка стабільного газового конденсату та нафти
на давальницьких умовах
Місце надання послуг з переробки: Шебелинське відділення з переробки газового
конденсату і нафти філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ
«Укргазвидобування» (Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Андріївка, вул.
Першотравнева, 141).
Можливість приймання сировини: залізничними цистернами, автомобільними цистернами.
Реквізити вантажоодержувача при поставці сировини залізницею:
Станція призначення – Шебелинка Південної залізниці, код 444106;
Одержувач – Управління з переробки газу та газового конденсату;
Код одержувача – 2234;
Поштова адреса – 39420, с. Базилівщина, Машівський р-н, Полтавська обл., вул. Польова, 6.
Готова продукція, що отримується при переробці:
▪ Розчинник нафтовий С5-50/170 згідно з ТУ У 20.3-30019775-046:2016;
▪ Продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу згідно з ТУ У 24.130019775-021:2013;
▪ Бензин автомобільний А-92-Євро4-Е5 згідно з ДСТУ 7686:2015;
▪ Паливо дизельне ДП-З(Л)-Євро5-В0 згідно з ДСТУ 7688:2015;
▪ Мазут паливний 100 зольний сірчистий високопарафінистий згідно з ДСТУ 4058-2001.
Можливість відвантаження готової продукції: залізничними цистернами, автомобільними
цистернами.
Ціна послуг (з ПДВ):
▪ по переробці сировини – 1100,00 - 1300,00 грн./т. (орієнтовно, в залежності від
матеріального балансу виходу готової продукції та використання присадок);
▪ по оформленню, наливу та відвантаженню готової продукції залізничними
цистернами – 105,00 грн./т.;
▪ по наливу готової продукції в автомобільні цистерни – 60,00 грн./т.;
▪ з використання власних бензинових цистерн – 384,00 грн. на добу за одну цистерну;
▪ по зберіганню сировини та готової продукції у сховищах Виконавця:
Умови надання послуг по зберіганню сировини у сховищах Виконавця:
▪ на обсяги сировини, що надходять протягом календарного місяця, послуги по
зберіганню у даному місяці не надаються.
▪ на залишок не взятої у переробку сировини, що буде обліковуватись у сховищах
Виконавця на перше число звітного місяця, Виконавець у звітному місяці нараховує
послуги по зберіганню сировини за наступними цінами:
починаючи з шостої по десяту добу включно – 0,72 грн./т. на добу;
починаючи з одинадцятої доби –10,80 грн./т. на добу.
Умови надання послуг по зберіганню готової продукції у сховищах Виконавця:

▪ на обсяги готової продукції, що були вироблені з сировини Замовника протягом
календарного місяця, послуги по зберіганню у даному місяці не надаються.
▪ на залишок не відвантаженої готової продукції, що буде обліковуватись у сховищах
Виконавця на перше число звітного місяця, Виконавець у звітному місяці нараховує
послуги по зберіганню готової продукції за наступними цінами:
починаючи з шостої по десяту добу включно – 1,14 грн./т. на добу;
починаючи з одинадцятої доби –17,10 грн./т. на добу.
Умови надання послуг по зберіганню ефіру метил-трет-бутилового (МТБЕ) у сховищах
Виконавця:
▪ Виконавець нараховує послуги по зберіганню ефіру метил-трет-бутилового (МТБЕ) за
ціною 13,44 грн./т. на добу.
▪ дата приймання на зберігання та дата передачі ефіру метил-трет-бутилового (МТБЕ) для
виробництва (змішування) зараховується як одна доба.

Інші витрати:
▪ плата (залізничний тариф) за перевезення вантажів (готової продукції) залізничним
транспортом у межах України, що нараховується відповідно до Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженого Наказом Міністерства
транспорту України від 26.03.2009 року за № 317, з усіма змінами та доповненнями, які
діють на день відвантаження.
▪ компенсація витрат по акцизному податку з виробленої підакцизної готової продукції:
- Розчинник нафтовий С5-50/170 – у національній валюті ~8712 грн./т.
(213,5 ЄВРО/1000 л. при +15оС);
- Продукт високоароматизований УКР – у національній валюті ~7616 грн./т.
(213,5 ЄВРО/1000 л. при +15оС);
- Бензин автомобільний А-92-Євро4-Е5 – у національній валюті ~8712 грн./т.
(213,5 ЄВРО/1000 л. при +15оС);
- Дизельне паливо – у національній валюті ~5098 грн./т. (139,5 ЄВРО/1000 л. при
+15оС).
Акцизний податок сплачується у гривневому еквіваленті, який встановлюється Виконавцем
щоквартально в залежності від курсу НБУ на перше число кожного кварталу.
Для готової продукції, при виробництві якої в якості сировини використані інші
оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку,
розрахованого для такої сировини.
Умовою відвантаження Виконавцем готової продукції Замовнику або за його дорученням
іншій особі, є документальне підтвердження банківської установи про перерахування
відповідної суми акцизного податку на поточний рахунок Виконавця або іншим способом,
передбаченим Податковим кодексом України.

Зразок листа-звернення
щодо укладання договору на переробку конденсату газового стабільного та/або
нафти на Шебелинському ВПГКН

Начальнику
Управління з переробки
газу та газового конденсату
п. Хруленку В.В.

Шановний Віктор Володимирович!
Прошу Вас розглянути можливість укладання договору по наданню послуг по
переробці вуглеводневої сировини – конденсату газового стабільного та/або нафти
______________ (вказати походження сировини), яку наше підприємство планує поставляти
на давальницьких умовах на Шебелинське ВПГКН в орієнтовних обсягах ___________
(вказати середньомісячний обсяг в тоннах).
Паспорти (сертифікати якості) на сировину додаються, крім того наше підприємство
готове надати для лабораторних випробувань проби вищевказаної сировини.
Реквізити для укладення договору:
Керівник ___________________________________________, який діє на
підставі_____________________________________
Юр. адреса: ______________________________________________
Місцезнаходження: ___________________________________________
Адреса для кореспонденції: __________________________________
р/р _________________ Банк ______________________ МФО _______________
Код ЄДРПОУ __________________
ІПН ______________________________________
Свідоцтво № __________________________
Тел. _____________________________________
E-mail:_______________________________________
З повагою,
керівник підприємства

__________________________________

Контактна особа філії УПГГК:
Віктор Васильович Гирич, тел. (0532) 508-987, E-mail: gvv@upggk.poltava.ua

Зразок листа-звернення
щодо укладання договору поставки ефіру метил-трет-бутилового (МТБЕ) по
резервуарному парку Шебелинського ВПГКН

Директору з комерційних питань
ПАТ «Укргазвидобування»
п. Федоренку С.Г.
Шановний Сергій Григорович!
У зв’язку з укладанням між нашим підприємством та філією «Управління з переробки
газу та газового конденсату» ПАТ «Укргазвидобування» договору по наданню послуг по
переробці вуглеводневої сировини на Шебелинському ВПГКН, прошу Вас розглянути
можливість укладання з ПАТ «Укргазвидобування» договору поставки ефіру метил-третбутилового (МТБЕ), необхідного для забезпечення процесу переробки вуглеводневої
сировини та виробництва давальницької готової продукції на ШВПГКН в рамках
вищевказаного чинного договору.
Реквізити для укладення договорів:
Керівник ___________________________________________, який діє на
підставі_____________________________________
Юр. адреса: ______________________________________________
Місце знаходження: ___________________________________________
Адреса для кореспонденції: __________________________________
р/р _________________ Банк ______________________ МФО _______________
Код ЄДРПОУ __________________
ІПН ______________________________________
Свідоцтво № __________________________
Тел. _____________________________________
E-mail:_______________________________________
З повагою,
керівник підприємства

__________________________________

Контактна особа ПАТ «Укргазвидобування»:
Тетяна Василівна Сидоренко, тел. (044) 461-25-69, E-mail: tsid@gasdob.com.ua

