Ціна природного газу:
Період поставки
квітень-19
квітень-19

Ціна (з ПДВ), грн/тис.
м3
7’300
не пропонується

Пункт поставки

Умови оплати

VTP
споживач

Попередня оплата
N/A

Цінове застереження
Всі ціни, зазначені на цьому веб-сайті або у будь-якому документі, розміщеному на або доступному для завантаження з цього вебсайту, є орієнтовними. Орієнтовна ціна не є безумовною або остаточною ціновою пропозицією Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дюфенерджи Україна» (далі – «Компанія») або будь-якої її дочірньої компанії або пов’язаної особи стосовно
постачання природного газу згідно з будь-яким договором про постачання за їх участю та/або будь-яким замовникам (споживачам).
Відповідно до пункту 4 розділу I Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р.,
постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем. Визначення та
пропозиція ціни постачання природного газу здійснюється Компанією з урахуванням, зокрема, наступних факторів: індивідуальних
потреб кожного окремого споживача, обсягів постачання, строку договору, умов оплати, рівня цін на природний газ на ринку
природного газу України та Європи, тощо. Остаточна та зобов’язуюча ціна постачання природного газу погоджується у договорі
постачання природного газу, укладеного із Компанією, та застосовується із урахуванням умов такого договору. Публікація орієнтовної
ціни на веб-сайті Компанії в жодному випадку не може тлумачитись як або вважатись публічним договором, офертою, або ж публічною
пропозицією укласти договір постачання природного газу на умовах такої орієнтовної ціни (у розумінні статей 633, 641, 699
Цивільного Кодексу України та іншого законодавства України).

Natural Gas Price:
Period of supply
April-19
April-19

Price (incl VAT)
UAH/1000cm
7’300
Not Offered

Delivery point

Payment terms

VTP
Consumer

Prepayment
N/A

Price Disclaimer
All prices stated on this website or in any document posted and/or downloadable from this website are tentative. The tentative price does not
constitute an unconditional or final price offer of Limited Liability Company “Dufenergy Ukraine” (the “Company”) or any of its subsidiaries or
affiliates for the supply of natural gas under any of its gas supply agreements and/or to any of its customers (consumers). In accordance with
clause 4 of section 1 of the Rules of Natural Gas Supply, as approved with Resolution issued by NEURC No. 2496 dated 30 September 2015,
natural gas is supplied at prices that are freely set between a supplier and a consumer. The determination of the natural gas supply price shall be
done and offered by the Company taking into account in particular the following factors: individual needs of each particular consumer, supply
volumes, contract term, payment terms, price situation on the natural gas markets of Ukraine and Europe, etc. The gas supply price will be final
and binding only if agreed upon and set forth in a gas supply agreement entered into by the Company, subject to the terms and conditions of such
agreement. Publication of the tentative price on the Company’s website may in no way be interpreted as or deemed to constitute a standard form
agreement, an offer to the general public or a public proposal to enter into an agreement of natural gas supply at such tentative price (within the
meaning of articles 633, 641, 699 of the Civil Code of Ukraine and other legislation of Ukraine).

