
 на січень 2021 року становить 7 867,05 грн без ПДВ (сім тисяч вісімсот 

шістдесят сім гривень 05 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 1 573,41 грн, всього 

з ПДВ 9 440,46 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
січень 2021 року. 

 на лютий 2021 року становить 6 972,20 грн без ПДВ (шість тисяч 

дев’ятсот сімдесят дві гривні 20 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 1 394,44 грн, 

всього з ПДВ 8 366,64 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
лютий 2021 року. 

 на березень 2021 року становить 6 971,96 грн без ПДВ (шість тисяч 

дев’ятсот сімдесят одна гривня 96 коп.) за 1000 куб. м, ПДВ – 1 394,39 

грн, всього з ПДВ 8 366,35 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
лютий 2021 року. 

 на квітень 2021 року становить 7 991,71 грн без ПДВ (сім тисяч дев’ятсот 

дев’яносто одна гривня 71 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 598,34 грн, 

всього з ПДВ 9 590,05 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
квітень 2021 року. 

 

 

 

 

 

 



 на травень 2021 року становить 5 589,06 грн без ПДВ (п’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят дев’ять гривень 06 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 117,81 грн, 

всього з ПДВ 6 706,87 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
травень 2021 року. 

 на червень 2021 року становить 5 592,68 грн без ПДВ (п’ять тисяч п’ятсот 

дев’яносто дві гривні 68 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 118,54 грн, всього 

з ПДВ 6 711,22 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
червень 2021 року. 

 на липень 2021 року становить 5 599,21 грн без ПДВ (п’ять тисяч п’ятсот 

дев’яносто дев’ять гривень 21 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 119,84 грн, 

всього з ПДВ 6 719,05 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
липень 2021 року. 

 на серпень 2021 року становить 5 605,77 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот п’ять гривень 77 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 121,15 грн, всього 

з ПДВ 6 726,92 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
серпень 2021 року. 

 

 

 

 

 



 на вересень 2021 року становить 5 598,05 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

п’ятсот дев’яносто вісім гривень 05 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1  119 

,61 грн, всього з ПДВ 6 717,66 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
вересень 2021 року. 

 на жовтень 2021 року становить 5 604,60 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот чотири гривні 60 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 120 ,92 грн, всього 

з ПДВ 6 725,52 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
жовтень 2021 року. 

 на листопад 2021 року становить 5 610,94 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот десять гривень 94 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 122 ,19 грн, 

всього з ПДВ 6 733,13 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
листопад 2021 року. 

 на грудень 2021 року становить 5 617,53 грн без ПДВ (п’ять тисяч шістсот 

сімнадцять гривень 53 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 123 ,51 грн, всього з 

ПДВ 6 741,04 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
грудень 2021 року. 

 

 


