
ТБ "Українська енергетична біржа" 15 листопада 2017 року об 11:00 
проводить електронні біржові торги № GAS-151117 з продажу природного газу 

  
ТОВ "МЕТ Україна"на електронні біржові торги пропонує реалізувати природний газ якості за Кодексом ГТС, загальним обсягом 3 млн.м.куб., ресурс що знаходиться 
на зберіганні в підземних сховищах газу ПАТ "Укртрансгаз"2017 р. з наступним розподілом по лотах:  

 

Номер 
позиції 

Товар 

Обсяг, що 
міститься в 
одному лоті 

Кількість 
лотів 

Стартова 
ціна за 

тис.м куб. 
(з ПДВ) 

Стартова 
вартість 

одного лоту 
(з ПДВ) 

Загальний 
обсяг 

Загальна 
вартість 
(з ПДВ) 

Умови 
транспортування 

Термін 
поставки 

Умови поставки 

тис.м.куб. одиниць грн. грн. тис.м.куб. грн. 

1 

Природній газ 
(ресурс що 

знаходиться 
на зберіганні в 

підземних 
сховищах газу 

ПАТ 

"Укртрансгаз") 

100 30 8 350,00 835 000,00 3 000 25 050 000,00 

передача 
природного газу в 

підземних 
сховищах ПАТ 
"Укртрансгаз" 

17.11.2017 р.- 
30.11.2017 р. 

Підземні сховища газу 
ПАТ "Укртрансгаз" 

Всього 3 000 25 050 000,00  

 
Умови оплати: 100% попередня оплата до 15:00 16.11.2017 
Додаткові умови: Поставка газу здійснюється Продавцем лише за умови додержання Покупцем (як суб’єктом ринку природного газу, що набуває право власності 
на природний газ, що зберігається в газосховищах) таких вимог: 

i. У Покупця наявний укладений з ПАТ "Укртрансгаз" договір зберігання (закачування, відбору) природного газу дійсний на Дату Поставки 
ii. У Покупця наявний (на день укладення Договору та Дату Поставки) необхідний розподілений обсяг потужності газосховища відповідно до дійсного 

договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладеного з ПАТ "Укртрансгаз". 
Продавець підтверджує, що: 
i. у Продавця наявний укладений з ПАТ "Укртрансгаз" договір зберігання (закачування, відбору) природного газу дійсний на Дату Поставки – а саме договір № 
1709000442 від 26 вересня 2017р. 
ii. у Продавця наявний (на Дату Поставки) відповідний обсяг Газу у газосховищах відповідно до дійсного договору зберігання (закачування, відбору) 
природного газу, укладеного з ПАТ "Укртрансгаз"; та 
iii. у Продавця не має заборгованості (на дату Поставки) зі сплати фактично наданих послуг із закачування, зберігання або відбору природного газу за 

дійсним договором зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладеного з ПАТ "Укртрансгаз". 
 
 
 
 
 



Реквізити продавця: 

 

 

Назва ТОВ "МЕТ Україна" 

Адреса 01001, м. Київ, Спортивна Площа 1 

ІПН 406814226554 

Код ЄДРПОУ 40681421 

Розрахунковий рахунок № 26004536943 

Назва банку ПАТ "Райффайзен банк аваль" 

МФО банку 380805 

Телефон (044) 394-58-33, (067) 444-23-24 

Директор Вадим Онищенко 

Контактна особа Костянтин Бойко 


