
 на січень 2020 року становить 4 826,25 грн без ПДВ (чотири тисячі 

вісімсот двадцять шість гривень 25 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 

965,25 грн, всього з ПДВ 5 791,50 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
січень 2020 року. 

 на лютий 2020 року становить 4 826,25 грн без ПДВ (чотири тисячі 

вісімсот двадцять шість гривень 25 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 

965,25 грн, всього з ПДВ 5 791,50 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
лютий 2020 року. 

 на березень 2020 року становить 3 375,46 грн без ПДВ (три тисячі триста 

сімдесят п’ять гривень 46 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 675,09 грн, всього з 

ПДВ 4 050,55 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
березень 2020 ро 

 на квітень 2020 року становить 2 799,29 грн без ПДВ (дві тисячі сімсот 

дев’яносто дев’ять гривень 29 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 559,86 грн, 

всього з ПДВ 3 359,15 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного 
газу за квітень 2020 року. 

 

 

 



 на травень 2020 року становить 2 154,63 грн без ПДВ (дві тисячі сто 

п’ятдесят чотири гривні 63 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 430,93 грн, всього 

з ПДВ 2 585,56 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного 
газу за травень 2020 року. 

 на червень 2020 року становить 2 168,54 грн без ПДВ (дві тисячі сто 

шістдесят вісім гривень 54 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 433,71 грн, всього 

з ПДВ 2 602,25 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного 
газу за червень 2020 року. 

 на липень 2020 року становить 2 300,88 грн без ПДВ (дві тисячі триста 

гривень 88 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 460,18 грн, всього з ПДВ 2 761,06 

грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного 
газу за липень 2020 року. 

 на серпень 2020 року становить 3 094,14 грн без ПДВ (три тисячі 

дев’яносто чотири гривні 14 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 618,83 грн, 

всього з ПДВ 3 712,97 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
серпень 2020 року. 

 

 

 



 на вересень 2020 року становить 4 425,19 грн без ПДВ (чотири тисячі 

чотириста двадцять п’ять гривень 19 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 885,04 

грн, всього з ПДВ 5 310,23 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного 
газу за вересень 2020 року. 

 на жовтень 2020 року становить 5 485,04 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

чотириста вісімдесят п’ять гривень 04 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 

1 097,01 грн, всього з ПДВ 6 582,05 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
жовтень 2020 року. 

 на листопад 2020 року становить 5 450,34 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

чотириста п’ятдесят гривень 34 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 1 090,07 грн, 

всього з ПДВ 6 540,41 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
листопад 2020 року. 

 на грудень 2020 року становить 6 377,68 грн без ПДВ (шість тисяч триста 

сімдесят сім гривень 68 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 1 275,54 грн, всього з 

ПДВ 7 653,22 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
грудень 2020 року. 

 

 


