
ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 

Комерційна пропозиція 

 

ТОВ «Прикарпатенерготрейд» пропонує природний газ для Вашого підприємства в обсягах, необхідних для забезпечення 100% виробничих потреб 

відповідно до умов договору на постачання. 

ТОВ «Прикарпатенерготрейд» пропонує:  
Надійне довгострокове співробітництво, конкурентну прийнятну ціну, гарантоване заведення лімітів на 01 число місяця постачання газу та гнучкі умови оплати. 

 

грн за 1000 куб. м на вересень 2020 року 

Напрями постачання Умови застосування ціни 

Ціна 
природного 

газу без ПДВ, 
грн 

ПДВ, грн 

Ціна 
природного 
газу з ПДВ, 

грн 

Промисловим споживачам та іншим 
суб’єктам господарської діяльності, 
що не підпадають під дію Положення 
про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку 
природного газу 

Місячні обсяги використання 
природного газу - від 10 тис. 
куб. м 

За умови 100% попередньої оплати до 
періоду (календарний місяць) поставки 
газу 

4 141,67  828,33 4970,00 

За умови подекадної оплати протягом 
періоду (до 10, до 20 та до 30) 

4 225,00 845,00 5070,00 

За умови узгодження інших 
(індивідуальних) режимів оплати 
відмінних від: попередньої оплати та 
стандартного подекадного режиму 
оплати, відповідно до умов укладених 
договорів 

ІНДИВІДУАЛЬНО 

Місячні обсяги використання 
природного газу - до 10 тис. 
куб. м включно 

За умови 100% попередньої оплати до 
періоду (календарний місяць) поставки 
газу 

4 308,33 861,67 5170,00 

За умови подекадної оплати протягом 
періоду (до 10, до 20 та до 30) 

4 391,67 878,33 5270,00 

* - Ціна на природний газ включає вартість послуги замовлення потужності ТОВ «Оператор ГТС України»; 

** - Індивідуальні умови споживання природного газу, ціна та/або порядок розрахунків за нього, обговорюються в робочому порядку конфіденційно; 

*** - У випадку виникнення, до вартості природного газу додається плата за добовий небаланс (розмір визначається як різниця між загальною вартістю 

щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового 

місяця). 

ЗА УМОВАМИ СПІВПРАЦІ ТА ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАТИСЬ ЗА НАСТУПНИМИ КОНТАКТАМИ: 

Юринець Роман Іванович, тел. +380 (50) 419 09 88, +380 (342) 58 64 35 


