
 на січень 2022 року становить 5 624,12 грн без ПДВ (п’ять тисяч шістсот 

двадцять чотири гривні 12 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 124 ,82 грн, 

всього з ПДВ 6 748,94 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
січень 2022 року. 

 на лютий 2022 року становить 5 630,05 грн без ПДВ (п’ять тисяч шістсот 

тридцять гривень 05 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 126 ,01 грн, всього з 

ПДВ 6 756,06 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
лютий 2022 року. 

 на березень 2022 року становить 5 636,53 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот тридцять шість гривень 53 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 127,31 

грн, всього з ПДВ 6 763,84 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
березень 2022 року. 

 на квітень 2022 року становить 5 642,92 грн без ПДВ (п’ять тисяч шістсот 

сорок дві гривні 92 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 128,58 грн, всього з ПДВ 

6 771,50 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
квітень 2022 року. 

 

 

 

 

 

 



 на травень 2022 року становить 5 649,39 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот сорок дев’ять гривень 39 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 129,88 

грн, всього з ПДВ 6 779,27 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
травень 2022 року. 

 на червень 2022 року становить 5 655,66 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот п’ятдесят п’ять гривень 66 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 131,13 

грн, всього з ПДВ 6 786,79 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
червень 2022 року. 

 на липень 2022 року становить 5 669,31 грн без ПДВ (п’ять тисяч шістсот 

шістдесят дев’ять гривень 31 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 133,86 грн, 

всього з ПДВ 6 803,17 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
липень 2022 року. 

  на серпень 2022 року становить 5 682,95 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот вісімдесят дві гривні 95 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 136 ,59 

грн, всього з ПДВ 6 819,54 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
серпень 2022 року. 

 

 

 

 

 



 на вересень 2022 року становить 5 696,15 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

шістсот дев’яносто шість гривень 15 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 139 

,23 грн, всього з ПДВ 6 835,38 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
вересень 2022 року. 

 на жовтень 2022 року становить 5 709,87 грн без ПДВ (п’ять тисяч сімсот 

дев’ять гривень 87 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 141 ,97 грн, всього з 

ПДВ 6 851,84 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
жовтень 2022 року. 

 на листопад 2022 року становить 5 723,07 грн без ПДВ (п’ять тисяч 

сімсот двадцять три гривні 07 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 144 ,61 грн, 

всього з ПДВ 6 867,68 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
листопад 2022 року. 

 на грудень 2022 року становить 5 736,86 грн без ПДВ (п’ять тисяч сімсот 

тридцять шість гривень 86 коп.) за 1000 куб. м., ПДВ – 1 147,37 грн, 

всього з ПДВ 6 884,23 грн. 

Застосовується при розрахунку: 
– додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за 
грудень 2022 року. 

 


