
з 01.01. 2020 р. по 31.01. 2020 р. 

1. З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10. 2018 р. № 867 (із змінами), 

від 30.04. 2019 р. № 293 (із змінами), які затверджує нове Положення про покладення спеціальних 

обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку природного газу а також постанови НКРЕКП від 17.10 2019 р. 

№ 2080 та інщих нормативно - правових актів, розрахунки за природний газ, що реалізовується 

для потреб побутових споживачів здiйснюються за цiною за 1 000 м3(грн.): 

  з ПДВ без ПДВ 

Всього:, 

в тому числi 

5 868,492 4 890,410 

вартість газу 5 580,000 4 650,000 

торгова націнка постачальника природного газу зі спеціальними 

обов'язками ПАТ «Донецькоблгаз» 

139,500 116,250 

замовлена (договірна) потужність 148,992 124,160 

2. З урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 143 від 27.02. 2019 р. «Питання 

споживання природного газу», розрахунки за природний газ з побутовими споживачами, згідно 

норм споживання при відсутності лічильника, здiйснюються згідно з додатком 1. 

з 01.01. 2020 р. по 30.06. 2020 р. 

1. З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10. 2018 р. № 867 (із змінами), 

від 30.04. 2019 р. № 293 (із змінами), які затверджує нове Положення про покладення спеціальних 

обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку природного газу а також постанови НКРЕКП від 17.10 2019 р. 

№ 2080 та інщих нормативно - правових актів, розрахунки за природний газ, що реалізовується 

для потреб побутових споживачів здiйснюються за цiною за 1 000 м3(грн.): 

  з ПДВ без ПДВ 

тариф на послуги розподілу природного газу для 

ПАТ «Донецькоблгаз» 

840,000 700,000 

2. З урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 143 від 27.02. 2019 р. «Питання 

споживання природного газу», розрахунки за природний газ з побутовими споживачами, згідно 

норм споживання при відсутності лічильника, здiйснюються згідно з додатком 2. 
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