
Прейскурант*
на прнродний газ iз pecypciв акцiонерного товариства

"Наlliоrtалыrа акtliоперна компанiя ('Нафтогаз Украiни"

lla перiод поставки з 1 сi.lrIя по 30 квiтня 2020 року (вклlочпо)

пiд .1дa викоIlаIlня Компанiею обов'язIсiв продавати/постачати природний газ
споживачам, якi пiдпадають пiд дilо спецiальних обов'язкiв для забезпечення

загальносуспiльних iHTepeciB у прошесi функцiопування рипку природного газу,
lIокладеIIих на KoMIIaHiro вiдповiдпо до cTaT,l,i l1 Закону Украiни "Про ринок природного газу"

+ Щiни в Прейскурантi визначоно без урахування тарифiв на послуги транспортування природного газу для внутрiшнiх
Totloк виходу з (liзичпим розташуванням до прямих споживачiв, з фiзичним розташуванням до газорозподiльних систем
та лля вiртумьних точок виходу з невизпачеtlим фiзичнипr розташуванням до лазорозподiльних систем та тарифiв ла
послуги з розподiлу природного газу.

Напрямп пролажу/постачанпя
Кварта.пьна tцiпа

прцролпого газу
без П{В

пдв
Квартальпа цiша
прIlролilого газу

з ПДВ

Поста.lальникам природного газу

для потреб побlтових споrкивачiв
I 5 500,00 l 100,00 б б00,00

I-Iостачальлlикам природного газу для потреб

релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв,
що використовуIоться длл провадження
ix виробни,lо-комерuiйноi дiяльностi)

II 5 500,00 I l00,00 6 б00,00

I'Iоста,tальгtикам природ}Iого газу
для потреб,Щержавлtого пiдприспtства
УкраIни "Мirкнародний дитячий центр "Дртек"

IlI 5 500,00 I l00,00 6 600,00

Виробникам тепловоТ енергiТ для виробництва
тепловоi енергii для IIадання посл}т з опалеIлня та
постача}Iня гаря.lоi води населенню

IV 5 500,00 1 100,00 б б00,00

Виробникам тепловоi енергii для виробництва
тепловоi епергii .ltля релiгiйних органiзацiй (Kpi1l
обсягiв. tцо sиI(оl)истовуються для пlrовадlкення iх
виробtrи.lо-комерчiйноi лiяльностi)

5 500,00 1 l00,00 6 б00,00

Виробникам тепловоi енергiТ для виробництва
тепловоi енергii д.тlя надання послг
] опалеlll,iя та постilчtlння гаря,Iоi води

Щержавному лiлприсмству Украiни
"Мiяtнародний дитячий центр "Артек"

vI 5 500,00 1 100,00 6 600,00

Виробникам тепловоi енергii лля виробництва
тепловоТ енергii, яка споживасться
бlолlкетtIIlми усr,ановами/оргаltiзацiямlt

vII 5 500,00 1 100,00 6 600,00

Виробникам теllловоi енергiТ для виробttицтва
тепловоi енергiТ, яка споживасться
пiдприсмствами, органiзацiями та iншими
суб'скталrи господарювання, якi не с бюджетними
установами/органiзацiями

\4I 5 500,00 l 100,00 6 600,00

Виробникам тепловоi енергii
для виробнtлц,гва електрl.tчноТ енергii

5 500,00 1 l00,00 б б00,00

АТ "Укртраrtсгаз" (для виробництва тепловоi
енергiТ з метою надання послуг з опалення та
постачання гарячоТ води населенню)

х 5 500,00 l l00,00 б б00,00


