Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 липня 2015 року
•

для приготування їжі та/або підігріву води – 7 188,00 грн за 1000 куб.м;

•

для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення,
приготування їжі та/або підігрів води):
у період з 1 травня по 30 вересня 2016 р. (включно) - 7 188,00 грн за 1000 куб.м;
у період з 1 жовтня по 30 квітня 2016 року (включно):
- за обсяг, спожитий до 200 куб.метрів природного газу на місяць
(включно) – 3 600,00 грн за 1000 куб.м;
- за обсяг, спожитий понад 200 куб.метрів природного газу на
місяць (включно) – 7 188,00 грн за 1000 куб.м.

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 липня 2015 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної
діяльності)
1

Ціна за газ

2

7 920,00

1 320,00

6 600,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

249,84

41,64

208,20

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

546,36

91,06

455,30

4

Поставка природного газу

84,48

14,08

70,40

5

Цільова надбавка, 2%

158,40

26,40

132,00

6

Відпускна ціна природного газу всього:

8 959,08

1 493,18

7 465,90

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 липня 2015 року

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

7 920,00

1 320,00

6 600,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

249,84

41,64

208,20

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

546,36

91,06

455,30

4

Поставка природного газу

84,48

14,08

70,40

5

Цільова надбавка, 2%

158,40

26,40

132,00

6

Відпускна ціна природного газу всього:

8 959,08

1 493,18

7 465,90

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 липня 2015 року

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

7 920,00

1 320,00

6 600,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

249,84

41,64

208,20

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

546,36

91,06

455,30

4

Поставка природного газу

84,48

14,08

70,40

5

Цільова надбавка, 2%

158,40

26,40

132,00

6

Відпускна ціна природного газу всього:

8 959,08

1 493,18

7 465,90

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2015 року

•

для приготування їжі та/або підігріву води – 7 188,00 грн за 1000 куб.м;

•

для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення,
приготування їжі та/або підігрів води):
у період з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно):
- за обсяг, спожитий до 200 куб.метрів природного газу на місяць
(включно) – 3 600,00 грн за 1000 куб.м;
- за обсяг, спожитий понад 200 куб.метрів природного газу на
місяць (включно) – 7 188,00 грн за 1000 куб.м.

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2015 року

за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій
1

Ціна за газ

2

7 920,00

1 320,00

6 600,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

143,16

23,86

119,30

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

683,76

113,96

569,80

4

Поставка природного газу

100,00

16,67

83,33

5

Цільова надбавка, 2%

158,40

26,40

132,00

6

Відпускна ціна природного газу всього:

9 005,32

1 500,89

7 504,43

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2015 року
за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

7 920,00

1 320,00

6 600,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

143,16

23,86

119,30

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

683,76

113,96

569,80

4

Поставка природного газу

100,00

16,67

83,33

5

Цільова надбавка, 2%

158,40

26,40

132,00

6

Відпускна ціна природного газу всього:

9 005,32

1 500,89

7 504,43

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 жовтня 2015 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

7 920,00

1 320,00

6 600,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

143,16

23,86

119,30

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

683,76

113,96

569,80

4

Поставка природного газу

53,76

8,96

44,80

5

Цільова надбавка, 2%

158,40

26,40

132,00

6

Відпускна ціна природного газу всього:

8 959,08

1 493,18

7 465,90

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2015 року

•

для приготування їжі та/або підігріву води – 7 188,00 грн за 1000 куб.м;

•

для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення,
приготування їжі та/або підігрів води):
- за обсяг, використаний до 1200 куб.метрів природного газу (включно) за
період з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно) – 3 600,00 грн
за 1000 куб.м;
- за обсяг, спожитий понад 1200 куб.метрів природного газу
з 1 жовтня
за 1000 куб.м.

за період

2015 року по 31 березня 2016 року (включно) – 7 188,00 грн

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2015 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної
діяльності)
1

Ціна за газ

2

2 669,41

444,90

2 224,51

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

143,16

23,86

119,30

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

683,76

113,96

569,80

4

Поставка природного газу

50,28

8,38

41,90

5

Цільова надбавка, 2%

53,39

8,90

44,49

6

Відпускна ціна природного газу всього:

3 600,00

600,00

3 000,00

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної
діяльності)
1

Ціна за газ

2

2 720,76

453,46

2 267,30

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

213,60

35,60

178,00

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

665,64

110,94

554,70

4

Відпускна ціна природного газу всього:

3 600,00

600,00

3 000,00

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2016 року

за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 677,60

1 279,60

6 398,00

213,60

35,60

178,00

7 891,20

1 315,20

6 576,00

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 січня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 677,60

1 279,60

6 398,00

213,60

35,60

178,00

7 891,20

1 315,20

6 576,00

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2016 року
Відповідно до Постанови КМУ від 30.03.2016 р. № 234, яка вносить зміни до
Постанови № 758 (див. п.13 порядку в Редакції від 31.03.2016 р.) для всіх побутових
споживачів - 7,188 грн за 1 куб.м.

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної
діяльності)
1

Ціна за газ

2

2 720,76

453,46

2 267,30

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

203,16

33,86

169,30

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

676,08

112,68

563,40

4

Відпускна ціна природного газу всього:

3 600,00

600,00

3 000,00

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2016 року

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 688,04

1 281,34

6 406,70

203,16

33,86

169,30

7 891,20

1 315,20

6 576,00

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 квітня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 688,04

1 281,34

6 406,70

203,16

33,86

169,30

7 891,20

1 315,20

6 576,00

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 травня 2016 року
Для всіх побутових споживачів – 6,879 грн за 1 куб.м.
Ціну встановлено Постановою КМУ від 27.04.2016 р. № 315, яка вносить зміни до
Постанови КМУ від 01.10.2015 р. №758).

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 травня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної
діяльності)
1

Ціна за газ

2

3 033,76

505,63

2 528,13

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

203,16

33,86

169,30

3

Тариф на транспортування розподільними газопроводами

676,08

112,68

563,40

4

Відпускна ціна природного газу всього:

3 913,00

652,17

3 260,83

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 656,36

1 276,06

6 380,30

234,84

39,14

195,70

7 891,20

1 315,20

6 576,00

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 жовтня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 656,36

1 276,06

6 380,30

234,84

39,14

195,70

7 891,20

1 315,20

6 576,00

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 500,00

1 416,67

7 083,33

234,84

39,14

195,70

8 734,84

1 455,81

7 279,03

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 листопада 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 445,48

1 407,58

7 037,90

234,84

39,14

195,70

8 680,32

1 446,72

7 233,60

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 грудня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 800,00

1 466,67

7 333,33

234,84

39,14

195,70

9 034,84

1 505,81

7 529,03

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 грудня 2016 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 800,00

1 466,67

7 333,33

234,84

39,14

195,70

9 034,84

1 505,81

7 529,03

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 804,32

1 467,39

7 336,93

230,52

38,42

192,10

9 034,84

1 505,81

7 529,03

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 січня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

8 804,32

1 467,39

7 336,93

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 034,84

1 505,81

7 529,03

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 лютого 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

10 141,20

1 690,20

8 451,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

10 371,72

1 728,62

8 643,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 лютого 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

10 141,20

1 690,20

8 451,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

10 371,72

1 728,62

8 643,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 березня 2017 року

за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

9 739,20

1 623,20

8 116,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 969,72

1 661,62

8 308,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 березня 2017 року

за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

9 739,20

1 623,20

8 116,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 969,72

1 661,62

8 308,10

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2017 року
Для всіх побутових споживачів – 6,9579 грн за 1 куб.м.
Постановою КМУ №187 від 22.03.2017 р. встановлено:
Ціну на газ, за якою НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного
газу для побутових споживачів (і ТКЕ для потреб населення) - 4942 грн за 1000 куб.м
(включно із 93 грн (1,917%) що э торгівельною націнкою НАК «Нафтогаз України») без
врахування ПДВ.
Торгівельну націнку ПСО-постачальника – не більше 2,5%.
Тож вартість газу як товару, без урахування плати (тарифів) за послуги розподілу
та транспортування - 5065.55 грн. за 1000 куб.м без ПДВ. Разом з тарифами на розподіл
та транспортування (загальний тариф - 732,70 грн.), та із врахуванням ПДВ (1159,65
грн.) роздрібна ціна газу - 6957.90 грн. за 1000 куб.м.

Ціна на природний газ
для потреб релігійних організацій ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2017 року

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб релігійних організацій
1

Ціна за газ

2

3 039,34

506,56

2 532,78

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

3

Тариф на транспортування розподільними
газопроводами

648,72

108,12

540,60

4

Відпускна ціна природного газу всього:

3 918,58

653,10

3 265,48

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2017 року

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

8 850,00

1 475,00

7 375,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 080,52

1 513,42

7 567,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 квітня 2017 року

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій,
що утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

8 850,00

1 475,00

7 375,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 080,52

1 513,42

7 567,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 червня 2017 року

за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

8 805,00

1 467,50

7 337,50

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 035,52

1 505,92

7 529,60

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 червня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

8 805,00

1 467,50

7 337,50

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 035,52

1 505,92

7 529,60

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

9 318,00

1 553,00

7 765,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 548,52

1 591,42

7 957,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 жовтня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

9 318,00

1 553,00

7 765,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

9 548,52

1 591,42

7 957,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

9 992,40

1 665,40

8 327,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

10 222,92

1 703,82

8 519,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 листопада 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

9 992,40

1 665,40

8 327,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

10 222,92

1 703,82

8 519,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 грудня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

3

10 218,00

1 703,00

8 515,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

10 448,52

1 741,42

8 707,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 грудня 2017 року
за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

3

10 218,00

1 703,00

8 515,00

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

230,52

38,42

192,10

Відпускна ціна природного газу всього:

10 448,52

1 741,42

8 707,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 031,00

1 838,50

9 192,50

230,52

38,42

192,10

11 261,52

1 876,92

9 384,60

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 січня 2018 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 031,00

1 838,50

9 192,50

230,52

38,42

192,10

11 261,52

1 876,92

9 384,60

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 лютого 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

10 700,40

1 783,40

8 917,00

230,52

38,42

192,10

10 930,92

1 821,82

9 109,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 лютого 2018 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

10 700,40

1 783,40

8 917,00

230,52

38,42

192,10

10 930,92

1 821,82

9 109,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 червня 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 300,00

1 883,33

9 416,67

230,52

38,42

192,10

11 530,52

1 921,75

9 608,77

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 червня 2018 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 300,00

1 883,33

9 416,67

230,52

38,42

192,10

11 530,52

1 921,75

9 608,77

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 серпня 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 500,80

1 916,80

9 584,00

230,52

38,42

192,10

11 731,32

1 955,22

9 776,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 серпня 2018 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 500,80

1 916,80

9 584,00

230,52

38,42

192,10

11 731,32

1 955,22

9 776,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 вересня 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

13 700,40

2 283,40

11 417,00

230,52

38,42

192,10

13 930,92

2 321,82

11 609,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 вересня 2018 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

13 700,40

2 283,40

11 417,00

230,52

38,42

192,10

13 930,92

2 321,82

11 609,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

14 950,20

2 491,70

12 458,50

230,52

38,42

192,10

15 180,72

2 530,12

12 650,60

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 жовтня 2018 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

14 950,20

2 491,70

12 458,50

230,52

38,42

192,10

15 180,72

2 530,12

12 650,60

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2018 року

Для всіх побутових споживачів – 8,54892 грн за 1 куб.м.
Постановою КМУ №867 від 19.10.2018 р. встановлено:
Ціну на газ, за якою НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж природного газу на
умовах ПСО (побутове споживання, ТКЕ для потреб населення) без врахування ПДВ 6235,51 грн за 1000 куб.м. Ціна обраховується за формулою 8,981 грн × 0,6943, де 8,981 грн
- середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу НАК “Нафтогаз України”
для промислових споживачів на зазначених у постанові умовах, 0,6943 - коефіцієнт
дисконту. Ціна включає торгівельну націнку НАК «Нафтогаз України» - 1,917%.
Торгівельну націнку ПСО-постачальника – не більше 2,5%.
Тож вартість газу як товару, без урахування плати (тарифів) за послуги розподілу та
транспортування, складає для побутових споживачів (ПСО) за 1000 куб.м: без ПДВ 6391.55 грн, з ПДВ - 7669,68 грн. Разом з тарифом на розподіл та транспортування, який не
переглядався (732,70 грн за 1000 куб.м ), і ПДВ на ці послуги (146,54 грн) ціна газу становить
8548.92 грн за 1000 куб.м.

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

14 500,80

2 416,80

12 084,00

230,52

38,42

192,10

14 731,32

2 455,22

12 276,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 грудня 2018 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

13 700,70

2 283,45

11 417,25

230,52

38,42

192,10

13 931,22

2 321,87

11 609,35

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2019 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

12 500,40

2 083,40

10 417,00

230,52

38,42

192,10

12 730,92

2 121,82

10 609,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 січня 2019 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

12 500,40

2 083,40

10 417,00

230,52

38,42

192,10

12 730,92

2 121,82

10 609,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 лютого 2019 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 970,00

1 995,00

9 975,00

230,52

38,42

192,10

12 200,52

2 033,42

10 167,10

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 лютого 2019 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

11 970,00

1 995,00

9 975,00

230,52

38,42

192,10

12 200,52

2 033,42

10 167,10

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 березня 2019 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

10 150,00

1 691,67

8 458,33

230,52

38,42

192,10

10 380,52

1 730,09

8 650,43

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 березня 2019 року
за 1 000 куб.м, грн.
№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

10 150,00

1 691,67

8 458,33

230,52

38,42

192,10

10 380,52

1 730,09

8 650,43

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2019 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 950,00

1 491,67

7 458,33

230,52

38,42

192,10

9 180,52

1 530,09

7 650,43

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 квітня 2019 року
за 1 000 куб.м, грн.
№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 950,00

1 491,67

7 458,33

230,52

38,42

192,10

9 180,52

1 530,09

7 650,43

Ціна на природний газ
для потреб промислових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 травня 2019 року

№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 950,00

1 491,67

7 458,33

188,63

31,44

157,19

9 138,62

1 523,10

7 615,52

Ціна ТОВ "Сумигаз збут" на природний газ
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 травня 2019 року
за 1 000 куб.м, грн.
№ з/п

Напрям використання

Ціна з ПДВ

в тому числі
ПДВ

ціна без ПДВ

Для потреб бюджетних установ і організацій, що
утримуються за рахунок бюджетів
1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 950,00

1 491,67

7 458,33

188,63

31,44

157,19

9 138,62

1 523,10

7 615,52

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 травня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 8 205,05 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 червня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 7 668,64 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 липня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 6 871,33 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 серпня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 6 561,21 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 вересня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 6 364,52 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб непобутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2019 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб непобутових споживачів:

1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

7 450,00

1 241,67

6 208,33

188,63

31,44

157,19

7 638,62

1 273,10

6 365,52

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 6 092,8433 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб непобутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2019 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб непобутових споживачів:

1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 000,00

1 333,33

6 666,67

188,63

31,44

157,19

8 188,63

1 364,77

6 823,86

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 6 863,1180 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 грудня 2019 року

Для всіх побутових споживачів – 6 097,6834 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ); Постанови
НКРЕКП

від

21.12.2018

№2001

«Про

встановлення

тимчасових

тарифів

для

АТ

«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП» для побутових споживачів та релігійних організацій
Сумської області діє ціна з врахуванням тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільчими газопроводами, суми торговельної надбавки (націнки) у
розмірі 2,5% від ціни природного газу.

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 5 868,4920 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу для побутових споживачів та
релігійних організацій Сумської області діє ціна
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ
для потреб непобутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб непобутових споживачів:

1

Ціна за газ

2

Тариф на транспортування магістральними
газопроводами

3

Відпускна ціна природного газу всього:

8 000,00

1 333,33

6 666,67

148,99

24,83

124,16

8148,99

1 358,16

6790,83

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 лютого 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 5 005,032 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу для побутових споживачів та
релігійних організацій Сумської області діє ціна
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 березня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 4 326,072 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу з 1 березня 2020 р. ціна
природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»
складає 4 326,072 за 1 тис. куб. метрів з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 березня 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

7 985,000

1 330,833

6 654,167

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

163,8912

27,3152

136,5760

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

8 148,8912

1 358,1482

6 790,743

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 3 712, 302 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ

На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу з 1 квітня 2020 р. ціна
природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»
складає 3 712, 302 за 1 тис. куб. метрів з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 травня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 2 948,128 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу з 1 травня 2020 р. ціна
природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»
складає 2 948,128 за 1 тис. куб. метрів з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 червня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 2 783,996 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ

На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу з 1 червня 2020 р. ціна
природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»
складає 2 783,996 за 1 тис. куб. метрів з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 червня 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

4 700,0000

783,3333

3 916,6667

163,8912

27,3152

136,5760

4 863,8912

810,6485

4 053,2127

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 липня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 2 974,954 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу з 1 липня 2020 р. ціна
природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»
складає 2 974, 954 за 1 тис. куб. метрів з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми
торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування
тарифу на послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 серпня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 4 499,98 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

суб’єктів

інтересів

у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу

ринку

для

забезпечення

природного

газу»

з

врахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1000;
Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки», враховуючи зміни, внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17 до Положення про дію ПСО
відповідно

до

постанови

КМУ

від

19.10.2018

№867

у

частині

визначення

ціни

продажу/постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу з 1 серпня 2020 р. ціна
природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»
складає 4 499,98 за 1 тис. куб. метрів з урахуванням тарифу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки, суми торговельної
надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни природного газу і без урахування тарифу на
послуги

розподілу

природного

газу

АКЦІОНЕРНОГО

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».

ТОВАРИСТВА

«ОПЕРАТОР

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 вересня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 5 499,998 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 вересня 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

5 990,0000

998,3333

4 991,6667

163,8912

27,3152

136,5760

6 153,8912

1025,6485

5 128,2427

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 жовтня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 6 736,54 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 жовтня 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

7 700,0000

163,8912

7 863,8912

1 283,3333

27,3152

1 310,6485

6 416,6667

136,5760

6 553,2427

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 листопада 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 8 875,82 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 листопада 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

8 686,0000

1 447,6667

7 238,3334

163,8912

27,3152

136,5760

8 849,8912

1 474,9819

7 374,9094

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 листопада 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

8 686,0000

1 447,6667

7 238,3334

163,8912

27,3152

136,5760

8 849,8912

1 474,9819

7 374,9094

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 грудня 2020 року

Для всіх побутових споживачів – 8 875,82 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 грудня 2020 року

№
з/п

Ціна з
ПДВ

Напрям використання

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

8 686,0000

1 447,6667

7 238,3334

163,8912

27,3152

136,5760

8 849,8912

1 474,9819

7 374,9094

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 грудня 2020 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

8 686,0000

1 447,6667

7 238,3334

163,8912

27,3152

136,5760

8 849,8912

1 474,9819

7 374,9094

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 січня 2021 року

Для всіх побутових споживачів – 9 909,701грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 січня 2021 року

№
з/п

Ціна з
ПДВ

Напрям використання

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
9 736,1088

1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 січня 2021 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

9 736,1088

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 лютого 2021 року

Для всіх побутових споживачів – 6 990,00 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 лютого 2021 року

№
з/п

Ціна з
ПДВ

Напрям використання

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
9 736,1088

1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 лютого 2021 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

9 736,1088

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 березня 2021 року

Для всіх побутових споживачів – 6 990,00 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 березня 2021 року

№
з/п

Ціна з
ПДВ

Напрям використання

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
9 736,1088

1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 березня 2021 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

9 736,1088

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ
для потреб побутових споживачів ТОВ "Сумигаз збут"
з 01 квітня 2021 року

Для всіх побутових споживачів – 6 990,00 грн. за 1 тис. куб. м. з ПДВ
На підставі Закону України «Про ринок природного газу» (із змінами, внесеними згідно
із Законами); Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 року № 2496 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493
(із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП); Постанови НКРЕКП від 24.12.2019
року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 – 2024 роки» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП».

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності
з 01 квітня 2021 року

№
з/п

Ціна з
ПДВ

Напрям використання

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
9 736,1088

1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

Ціна на природний газ ТОВ "Сумигаз збут"
для потреб бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок бюджетів
з 01 квітня 2021 року

№
з/п

Напрям використання

Ціна з
ПДВ

за 1 000 куб.м, грн.
в тому числі
ціна без
ПДВ
ПДВ

Для потреб промислових споживачів та інших
суб'єктів господарської діяльності:
1

Ціна за газ

2

Вартість послуг транспортування
оператором ГТС

3

Відпускна ціна природного газу, всього:

9 736,1088

1 622,6848

8 113,4240

163,8912

27,3152

136,5760

9 900 ,0000

1 650,0000

8 250,0000

