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Керівнику підприємства 

 
 

Щодо поставки природного газу 
 

ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» відповідно до Ліцензії  НКРЕКП України серія АЕ №288170 від 
25.12.14 року успішно здійснює постачання природного газу за нерегульованим тарифом споживачам, 
як промисловим підприємствам, так і іншим ліцензіатам. 

За відгуками провідних видобувних нафтогазових компаній ТОВ "УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ" 
зарекомендував себе ефективним, досконалим та відповідальним оператором з поставок енергоносіїв 
за нерегульованим тарифом, який прагне забезпечити стійкий розвиток свого бізнесу, орієнтуючись на 
довгострокові ділові відносини і плідну співпрацю, приділяючи підвищену увагу вимогам своїх 
партнерів. 

Наша компанія забезпечує безперебійне постачання природного газу споживачам, які відносяться 
до різних галузей народного господарства України. Серед них такі підприємства, як елеватори, 
виробники цукру,  виробники молочної продукції, виробники будівельних матеріалів, будівельні 
організації, виробники склотари, теплоелектростанції, мережі метанових заправок, виробники 
хлібобулочних виробів, виробники металоконструкцій, виробники сокових концентратів, виробники 
хімічної продукції, сільськогосподарські виробники, виробники кондитерських товарів та інші. 

ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» укладено договори з ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на створення страхового 
запасу природного газу відповідно до вимог законодавства. Постачання природного газу здійснюється  
безпосередньо з ресурсу українських видобувних компаній на умовах довгострокового співробітництва. 
Наша компанія має професійний колектив з багаторічнім досвідом роботи. Це позиціонує 
ТОВ "УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ" як надійного постачальника природного газу за нерегульованим тарифом. 

Перевагами роботи з ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» є: 
 можливість укладання довгострокового договору поставки газу з гарантованим 

проведенням лімітів на 1-ше число кожного місяця; 
 наявність знижки до ціни природного газу в порівнянні з державними цінами, що 

пропонує НАК «Нафтогаз» та обласні газорозподільчі підприємства (облгази); 
 відсутність тарифу на постачання та розподіл газу (відповідно до постанови НКРЕКП, 

природний газ, що реалізують облгази включає в себе тариф на поставку газу); 
 гарантоване підтвердження ПДВ на природний газ, своєчасна реєстрація податкових 

накладних та включення до реєстру; 
 відсутність штрафів за перебір/недобір газу; 
 можливість оперативного коригування обсягів споживання природного газу протягом 

місяця споживання;  
Оплата вартості природного газу здійснюється на наступних умовах: 

 30 % вартості планового місячного обсягу газу – до 10-го числа місяця споживання; 

 30 % вартості планового місячного обсягу газу – до 20-го числа місяця споживання; 

 30% вартості планового місячного обсягу газу – до 30-го числа місяця споживання; 

 решта вартості фактично спожитого обсягу газу проводиться до 5-го числа наступного 
місяця за місяцем споживання 

 

З надією 
на взаємовигідну співпрацю, 
Директор ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» Безушко О.Е. 
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