
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Київ 

23 березня 2021 р. № 9-рк 

 

Про здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання порушенням 

законодавства про захист  

економічної конкуренції 

 

 Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і 

розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального 

господарства від 22.03.2021 №128-02/130-п,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

(1) Правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на 

принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки 

постачання природного газу, визначаються Законом України «Про ринок природного 

газу» (далі – Закон). 

(2) Відповідно до Закону ринок природного газу охоплює сукупність правовідносин, що 

виникають у процесі купівлі-продажу, постачання природного газу, а також надання 

послуг з його транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг 

установки LNG. 

(3) Природний газ1 використовується як товар, призначений як для кінцевого споживання 

(для задоволення побутових потреб населення: приготування їжі, підігріву води та 

опалення приміщень, а також у стисненому вигляді для заправлення автотранспортних 

засобів на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях), так і в якості 

сировини (в хімічній промисловості, зокрема при виробництві мінеральних добрив, а 

також при виробництві теплової енергії). 

(4) Постачання природного газу2 здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між 

постачальником3 та споживачем4, крім випадків, передбачених законодавством 

України. 

                                                 
1 Природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів 

щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих 

компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і 

температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією (пункт 31 частини першої статті 1 Закону 

України «Про ринок природного газу»).  
2 Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації 

природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів (пункт 28 частини першої 

статті 1 Закону України «Про ринок природного газу»). 
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(5) Незалежно від напрямів його використання, природний газ як товар надходить на 

ринок України внаслідок пропозиції оптових продавців (вітчизняні газовидобувні 

підприємства, імпортери або власники ресурсу природного газу, які зберігають його в 

підземних газосховищах). 

(6) Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному вебсайті Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – 

НКРЕКП), ліцензіатами з постачання природного газу є більше 900 суб’єктів 

господарювання. За інформацією НКРЕКП5, у 2020 році здійснювало діяльність понад 

200 постачальників природного газу. 

(7) Починаючи з 01 серпня 2020 року у постачальників, на яких було покладено спеціальні 

обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам, відсутній обов’язок 

постачати природний газ побутовим споживачам, а в споживачів виникла можливість 

обирати постачальника, у тому числі й за ціновим критерієм.  

(8) Відтак, ринок постачання природного газу побутовим споживачам є потенційно 

конкурентним, що надає можливість споживачам природного газу обирати між 

кількома постачальниками, у тому числі за ціновим критерієм. 

(9) При цьому у цей же період, ціни на природний газ для побутових споживачів отримали 

тенденцію до зростання. Так наприклад ціна природного газу в залежності від 

постачальника природного газу коливалась:  

− у листопаді 2020 року від 6,00 до 8,96 грн за м3; 

− у грудні 2020 року від 5,95 до 9,05 грн за м3; 

− у січні 2021 року від 6,99 до 10,8 грн за м3. 

 

(10) У зв’язку з ситуацією, що склалась на ринку постачання природного газу, постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 № 25 з 1 лютого 2021 року на період дії 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але не довше ніж до 31 

березня 2021 року, встановлено граничну ціну на природний газ за договорами 

поставки між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі 

постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з 

урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до 

внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи). 

(11) Водночас ціни природного газу деяких постачальників природного газу, у період 

лютий-березень 2021 року були нижчими від встановленої граничної ціни. Інформація 

щодо рівня цін у березні 2021 року наведена в додатку до рекомендацій. 

(12) Зазначене свідчить про наявну можливість продажу природного газу за цінами 

нижчими від встановленої граничної ціни. 

(13) Зважаючи на зазначене, у зв’язку з завершенням 31 березня 2021 року дії встановленої 

граничної ціни на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами 

і постачальниками, можливе стрімке зростання цін на природний газ для побутових 

споживачів, що за певних умов може призвести до ущемлення їх інтересів.  

(14) Порядок зміни постачальника природного газу побутовим споживачем передбачено 

Розділом V Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 

                                                                                                                                                                  
3 Постачальник природного газу (далі - постачальник) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії 

здійснює діяльність із постачання природного газу (пункт 27 частини першої статті 1 Закону України «Про 

ринок природного газу»). 
4 Споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі 

договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в 

якості сировини (пункт 37 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок природного газу»). 
5 Доступно за гіперпосиланням: https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2019.pdf 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2019.pdf
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від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за  

№ 1382/27827 (далі – Правила постачання). 

(15) Відповідно до положень Розділу V Правил постачання: 

✓ кожен побутовий споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом 

укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, 

передбачених цими Правилами; 

✓ зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня 

отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання 

природного газу від побутового споживача; 

✓ до завершення зазначеної процедури зміни фактичним постачальником для 

споживача залишається діючий постачальник. 

(16) Відповідно до розділу III Правил постачання природний газ постачається побутовому 

споживачу на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах 

типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого 

НКРЕКП, які є однаковими для всіх побутових споживачів України. 

(17) Згідно з Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам, 

затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2500, зареєстрованою в 

Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1386/27831 (далі – Типовий 

договір): 

✓ Типовий договір є публічним і регламентує порядок та умови постачання 

природного газу споживачу як товарної продукції постачальником; 

✓ Типовий договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог 

статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк; 

✓ фактом укладення договору є включення постачальником споживача до свого 

Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора 

газотранспортної системи на підставі заяви-приєднання, поданої споживачем в 

установленому законодавством порядку; 

✓ постачальник зобов'язується постачати природний газ споживачу в необхідних для 

споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов'язується своєчасно сплачувати 

постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим 

Договором; 

✓ ціна на газ має зазначатися постачальником у платіжних документах (рахунках 

та/або квитанціях абонентської книжки) про сплату послуг за цим договором, у тому 

числі у разі її зміни; 

✓ розрахунковим періодом за договором є календарний місяць, крім випадків зміни 

постачальника природного газу; 

✓ постачальник зобов’язується публікувати на сайті (і в передбачених законодавством 

випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на 

природний газ за п'ять днів до введення її у дію. 

(18) При цьому, переважна більшість побутових споживачів, з 01 серпня 2020 року не 

скористались можливістю зміни постачальника природного газу та залишились 

споживачами послуги з постачання природного газу збутовими компаніями, які 

надавали цим споживачам послуги в рамках виконання спеціальних обов’язків. 

(19) За результатами моніторингу НКРЕКП ринку природного газу за ІІІ квартал 2020 року 

у зазначений період на ринку природного газу здійснювали діяльність 232 

постачальники природного газу, з них 43 постачали природний газ побутовим 

споживачам. За оцінкою НКРЕКП, у ІІІ кварталі 2020 року близько 73 % обсягів 

постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні 
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пакети акцій (часток, паїв) яких є власністю операторів ГРМ (об’єднаних під брендом 

«Регіональна газова компанія»6). 

(20) За інформацією, наявною в Комітеті, такими є, зокрема, 16 суб’єктів господарювання, а 

саме: 

АТ «ОГС «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ОГС «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ОГС 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», АТ «ОГС «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ОГС 

«ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ОГС «ЗАПОРІЖГАЗ», АТ «ОГС «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ», АТ «ОГС «КИЇВОБЛГАЗ», АТ «ОГС «ЛЬВІВГАЗ», АТ «ОГС 

«МИКОЛАЇВГАЗ», АТ «ОГС «РІВНЕГАЗ», АТ «ОГС «СУМИГАЗ», АТ «ОГС 

«ХАРКІВГАЗ», АТ «ОГС «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ОГС «ЧЕРНІВЦІГАЗ», АТ «ОГС 

«ЧЕРНІГІВГАЗ». 

(21) В свою чергу, за наявною в Комітеті інформацією: 

АТ «ОГС «ВІННИЦЯГАЗ» є засновником  ТОВ «Вінницягаз збут» із часткою                     

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ВОЛИНЬГАЗ» є засновником ТОВ «Волиньгаз збут» із часткою                          

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» є засновником ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 

із часткою 100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ЖИТОМИРГАЗ» є засновником ТОВ «Житомиргаз збут» із часткою                   

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ЗАКАРПАТГАЗ» є засновником ТОВ «Закарпатгаз збут» із часткою                  

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ЗАПОРІЖГАЗ» є засновником ТОВ «Запоріжгаз збут» із часткою                       

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» є засновником  ТОВ «Івано-Франківськгаз 

збут» із часткою 100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «КИЇВОБЛГАЗ» є засновником ТОВ «Київоблгаз збут» із часткою                      

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ЛЬВІВГАЗ» є засновником ТОВ «Львівгаз збут» із часткою 100 відсотків 

статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «МИКОЛАЇВГАЗ» є засновником  ТОВ «Миколаївгаз збут» із часткою                

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «РІВНЕГАЗ» є засновником ТОВ «Рівнегаз збут» із часткою 100 відсотків 

статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «СУМИГАЗ» є засновником ТОВ «Сумигаз збут» із часткою 100 відсотків 

статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ХАРКІВГАЗ» є засновником ТОВ «Харківгаз збут» із часткою 100 відсотків 

статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» є засновником ТОВ «Хмельницькгаз збут» із часткою 

100 відсотків статутного капіталу товариства;  

АТ «ОГС «ЧЕРНІВЦІГАЗ» є засновником ТОВ «Чернівцігаз збут» із часткою                     

100 відсотків статутного капіталу товариства; 

АТ «ОГС «ЧЕРНІГІВГАЗ» є засновником ТОВ «Чернігівгаз збут» із часткою 100 

відсотків статутного капіталу товариства. 

 

 

                                                 
6 https://104.ua/ua/rgc/id/regionalna-gazova-kompanija-9539#sub9541 
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(22) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: 

✓ суб’єктом господарювання є, зокрема група суб’єктів господарювання, якщо один 

або декілька з них здійснюють контроль над іншими; 

✓ контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або 

фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, 

який здійснюється безпосередньо або через інших осіб. Пов’язаними особами є 

юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську 

діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську 

діяльність суб’єкта господарювання. 

(23) ТОВ «Вінницягаз збут», ТОВ «Волиньгаз збут», ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»,           

ТОВ «Житомиргаз збут», ТОВ «Закарпатгаз збут», ТОВ «Запоріжгаз збут»,                        

ТОВ «Івано-Франківськгаз збут», ТОВ «Київоблгаз збут», ТОВ «Львівгаз збут»,              

ТОВ «Миколаївгаз збут», ТОВ «Рівнегаз збут», ТОВ «Сумигаз збут», ТОВ «Харківгаз 

збут», ТОВ «Хмельницькгаз збут», ТОВ «Чернівцігаз збут», ТОВ «Чернігівгаз збут», 

АТ «ОГС «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ОГС «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ОГС 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», АТ «ОГС «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ОГС 

«ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ОГС «ЗАПОРІЖГАЗ», АТ «ОГС «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ», АТ «ОГС «КИЇВОБЛГАЗ», АТ «ОГС «ЛЬВІВГАЗ», АТ «ОГС 

«МИКОЛАЇВГАЗ», АТ «ОГС «РІВНЕГАЗ», АТ «ОГС «СУМИГАЗ», АТ «ОГС 

«ХАРКІВГАЗ», АТ «ОГС «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ОГС «ЧЕРНІВЦІГАЗ», АТ «ОГС 

«ЧЕРНІГІВГАЗ» мають ознаки пов’язаних суб’єктів господарювання відповідно до 

статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

(24) Статтею 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що 

монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка 

якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної 

конкуренції. 

(25) Вищевикладене свідчить про наявність у ТОВ «Вінницягаз збут», ТОВ «Волиньгаз 

збут», ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», ТОВ «Житомиргаз збут», ТОВ «Закарпатгаз 

збут», ТОВ «Запоріжгаз збут», ТОВ «Івано-Франківськгаз збут», ТОВ «Київоблгаз 

збут», ТОВ «Львівгаз збут», ТОВ «Миколаївгаз збут», ТОВ «Рівнегаз збут»,  

ТОВ «Сумигаз збут», ТОВ «Харківгаз збут», ТОВ «Хмельницькгаз збут»,  

ТОВ «Чернівцігаз збут», ТОВ «Чернігівгаз збут» структурних ознак монопольного 

(домінуючого) становища на ринку постачання природного газу побутовим 

споживачам. 

(26) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи 

бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) 

становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи 

обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

(27) Отже, відсутність у побутових споживачів інформації щодо зміни розміру цін на 

природний газ до введення їх в дію може обмежити можливість вибору побутовими 

споживачами того чи іншого постачальника природного газу, зокрема, за ціновим 

критерієм. 

(28) Зазначене в сукупності зі встановленням постачальниками природного газу цін без 

належного обґрунтування їх розміру, може призвести до ущемлення інтересів 

побутових споживачів. 

(29) Враховуючи викладене: 

✓ встановлення цін на природний газ на рівні, вищому, ніж той, що існував би за умов 

значної конкуренції на ринку постачання природного газу побутовим споживачам,  
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✓ а також несвоєчасне інформування побутових споживачів щодо зміни ціни 

природного газу,  

можуть призводити до вчинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції на ринках постачання природного газу побутовим споживачам у вигляді 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем. 

(30) Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» суб’єкти господарювання зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не 

вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на 

конкуренцію. 

Враховуючи зазначене, з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі пункту 5 частини 

третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 

Антимонопольний комітет України надає ТОВ «Вінницягаз збут» (ідент. код юридичної 

особи: 39593306, Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 23), ТОВ «Волиньгаз 

збут» (ідент. код юридичної особи: 39589216, Волинська обл., м. Луцьк, пр. Молоді,  

буд. 14А), ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39572642, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Поля, буд. 2, ЛІТ. А-2), ТОВ «Житомиргаз збут» 

(ідент. код юридичної особи: 39577504, Житомирська обл., м. Житомир, Перемоги майдан, 

буд. 10), ТОВ «Закарпатгаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39582749, Закарпатська 

обл., м. Ужгород, вул. Погорєлова, буд. 2), ТОВ «Запоріжгаз збут» (ідент. код юридичної 

особи: 39587271, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 26-А), ТОВ «Івано-

Франківськгаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39595350, Івано-Франківська обл.,  

м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, буд. 20), ТОВ «Київоблгаз збут» (ідент. код 

юридичної особи: 39592941, м. Київ, Проспект Свободи, буд. 2Г, ЛІТ. А), ТОВ «Львівгаз 

збут» (ідент. код юридичної особи: 39594527, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка Т., 

буд. 111А), ТОВ «Миколаївгаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39589483, Миколаївська 

обл., м. Миколаїв, вул. Слобідська, буд. 70 В/1), ТОВ «Рівнегаз збут» (ідент. код юридичної 

особи: 39589441, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Грушевського академіка, буд. 24), ТОВ 

«Сумигаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39586236, Сумська обл., м. Суми, вул. Олексія 

Береста, буд 21), ТОВ «Харківгаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39590621, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Болбочана Петра, буд. 54), ТОВ «Хмельницькгаз збут» (ідент. код 

юридичної особи: 39585960, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 

32, 2-й поверх), ТОВ «Чернівцігаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39584988, 

Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, буд. 1 А),  

ТОВ «Чернігівгаз збут» (ідент. код юридичної особи: 39576385, Чернігівська обл.,  

м. Чернігів, Новозаводський р-н., вул. Любецька, буд. 68) такі 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

1. У разі зміни цін на природний газ вжити заходів щодо своєчасного інформування 

побутових споживачів до введення їх у дію. 

2. Вжити заходів щодо встановлення з 1 квітня 2021 року цін на природний газ на рівні, 

що існував би за умов значної конкуренції на ринку постачання природного газу побутовим 

споживачам. 

 

Рекомендації є обов’язковими для розгляду органами та особами, яким вони надані. 

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет 

України у десятиденний строк з дня їх отримання. 

 

 

В.о Голови Комітету       О. МУЗИЧЕНКО 



Додаток до Рекомендацій 

(абзац 11) 

Інформація щодо ціни на газ у березні 2021 

Назва підприємства Грн за куб. 

ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 6,7 

ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» 6,75 

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» 6,75 

ТОВ «ЕРУ ЛЮДЯМ» 6,75 

ТОВ ГП «ПРОМСЕРВІС» 6,85 

ТОВ ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 6,86 

ТОВ «ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО» 6,86 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 6,86 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 6,86 

ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «Луцькводоканал» 6,88 

ТОВ «ГАЗПРОМПОСТАЧ» 6,9 

ТОВ «ГАЗ АП» 6,94 

ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ» 6,95 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 6,97 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ» 6,97 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» 6,98 

ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ» 6,99 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 6,99 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 6,99 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 6,99 

ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «МАРГАЗ» 6,99 

ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» 6,99 
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ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (YASNO) 6,99 

ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» 6,99 

ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» 6,99 

ДП «ГАЗПОСТАЧ» ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» 6,99 

ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ДП «ШЕПЕТІВКАГАЗ» ПАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 6,99 

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» 6,99 

ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ» 6,99 

ТОВ «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» 6,99 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД» 6,99 

ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ» 6,99 

ТОВ «ЙЕ Енергія» 6,99 

ДП «ПОЛУМ'Я» ПАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» 6,99 

ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС» 6,99 

ТОВ «АЗОВГАЗ» 6,99 

Постачальник останньої надії 6,99 

 


