
З 1 серпня 2020 року українці нарешті позбулися історичної прив’язки до регіонального
газзбуту – так званого «газового рабства».

То ж у споживача нарешті з`явилася можливість отримати кращу ціну та вигідніші умови.
На зміну монополії вийшли нові, альтернативні постачальники. При цьому прокладати нові труби та 

проводити заміну газового лічильника не потрібно! 



нагадування про вчасну передачу 
показників лічильника до 
газорозподільчої компанії

легкий пере5ід до нового постачальника

зручна оплата ра5унків через чат-бот 
по: apple pay, mobile ID та просто за 
номером картки
отримання ра5унків на домашню адресу  
(за відсутності телеграм та вайбер)

ТАS Energy в5одить в одну з 
найкрупніши5 фінансово-промислови5 
груп України

Будьте впевнені – з нами надійно!

 20 тис. співробітників
 3 млн. клієнтів
 20 млрд. активів
 аграрний сектор, виробничі 
підприємства, банки, стра9ові компанії

Після підтвердження заявки ви 
можете обрати вигідний тарифний 
пакет

поточна ціна 
ціна за спожитий об`єм на 1 місяць, 
нижча від монополіста на 10%-20%
фіксована ціна 
незмінна ціна газу на певний період, 
що дозволить Вам економити до 40%. 
Це дає можливість купувати 
природний газ влітку за найнижчими 
цінами, а споживати в опалювальний 
сезон.
газ в кредит
можливість отримати кредит на газ від 
фінансови9 партнерів

Надійність Економічна ефективністьІнноваційність

Із ТАS Energy ви отримаєте не тільки 
газ, а й зручний сервіс

Переваги



Як здійснити зміну постачальника 

Необ%ідна інформація для заявки  

Індивідуальний податковий номер 
ЕІС код (персональний ідентифікатор клієнта що зна:одиться в платіжці). Забули платіжку? Не проблема. Код ви зможете передати через чат бот.
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ЗВЕРНІТЬСЯ 
до представника ТАS Energy 
(КРЕДИТМАРКЕТ, POLIS UA, 
ТАС СГ, АТ ТАСКОМБАНК)     

НАДАЙТЕ 
необAідну інформацію 

для заявки *

ПІДПИШІТЬ 
сформовану заявку

ВСТАНОВІТЬ 
Чат-бот у вайбер або 

телеграм

З 1 ЧИСЛА 
наступного місяця вашим 
постачальником газу буде 

TAS Energy

*



 Питання - відповіді
Чи будуть збережені пільгові умови при 
пере4оді?

Чи можна вже змінити постачальника? 

Як встановити чат бот на вайбер або 
телеграм?

Пільги та субсидії залишаються за вами!
Пенсіонери-субсидіанти отримують субсидію разом із 
пенсією. Решта субсидіантів отримують кошти на карту 
Ощадбанк або через сервіс Ощадбанку – Швидка копійка. 
Деталі про призначення субсидії за телефоном урядової 
«гарячої лінії» - 15-45.
Деталі щодо ме+анізму отримання виплат можна отримати 
в Ощадбанку за телефоном – 0 800 210 800.

Заборони на зміну постачальника ніколи не існувало. 
Проте вона не мала сенсу, так як, визначена урядом 
ціна газу була нижчою за ринкову.

Після підписання заявки, на ваш мобільний номер 
прийде смс повідомлення с посиланням на боти. Ви 
можете обрати один з ниG. 
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Як перевірити надійність постачальника?
Насамперед постачальник газу має мати чинну ліцензію. 
Це можна зробити на сайти НКРЕКП.
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Як отримати кредит на газ?
Ми надаємо можливість отримати безвідсотковий кредит 
від партнера Market TAS до шести місяців.
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Ви постачаєте газ в окремі регіони чи по всій Україні? 
Постачання газу відбувається по всій території 
України та всім споживачам, які мають потребу в 
споживанні газу.
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Більше про нас на сайті

tasenergy.com.ua

Контактні дані Головного офісу

Адреса: вул. Басейна 1-3/2 «А», м. Київ
0800 755 205


