
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету закупівлі із 
зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обґрунтування 
технічних та якісних 

характеристик 
предмета закупівлі 

очікуваної вартості 
предмета закупівлі 

розміру бюджетного 
призначення 

Природний газ 
(показник 

національного 
класифікатора 

України ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний 

словник” – ДК 
021:2015: 09120000-6 - 

Газове паливо) 

Переговорна 
процедура  

(скорочена) 
 
 
 

UA-2022-04-
18-003755-a 

128 768,75 
Гривня  

Технічні та якісні 
характеристики предмета 
закупівлі повинні 
відповідати: 
Якість природного газу, 
який постачається 
повинен відповідати 
вимогам ГОСТ 5542-87 
«Гази горючі природні 
для промислового і 
комунально-побутового 
призначення Технічні 
умови». 
Постачальник повинен 
забезпечити поставку 
природного газу до 
газорозподільної системи 
Оператора ГРМ, технічні 
та якісні характеристики 
якого відповідають 
нормам діючого на 
території України 
законодавства, 
державним, міжнародним 
стандартам та вимогам 
державної політики 

Закупівля 
здійснюється у 
«Постачальника останньої 
надії», яким за результатами 
конкурсу з визначення 
постачальника «останньої 
надії», проведеного 
Міністерством енергетики 
України, визначено 
постачальником 
«останньої надії» строком 
на три роки ТОВ «ГК 
«Нафтогаз України», 
відповідно до 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
22.07.2020 р. № 917-р. 

Ціна природного газу 
для клієнтів постачальника 
«останньої надії» 
вираховується за 
спеціальною формулою 
передбаченою пунктом 24 
Порядку проведення 
конкурсу з визначення 
постачальника «останньої 

Розмір бюджетного 
призначення визначено  
Законом України «Про 
державний бюджет на 
2022 рік» за КПКВК 
6511010 «Керівництво 
та управління у сфері 
контролю за 
виконанням 
державного бюджету» 
відповідно до 
бюджетного запиту на 
2022 рік. 
Кошторисом на 2022 
рік та розрахунками до 
нього, затвердженим 
рішенням Рахункової 
палати  від 25.01.2022 
року  № 1-4 (зі 
змінами) визначено 
обсяг фінансування на 
рівні 638,4тис.грн. за  
ДК 021:2015: 
09120000-6 - Газове 
паливо (для 
«Постачальника 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2022-04-18-003755-a-pryrodnyj-haz
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2022-04-18-003755-a-pryrodnyj-haz


України в галузі захисту 
довкілля. 
Технічні та якісні 
характеристики предмету 
закупівлі, що 
закуповується повинні 
відповідати технічним 
умовам та стандартам, 
передбаченим 
законодавством України 
діючими на період 
постачання товару. 
  
 

надії», затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
30.09.2015 року № 809, у 
редакції постанови Уряду від 
25.06.2020 року № 529. 

Ціна публікується на 
сайті постачальника 
«останньої надії» щоденно. 

Постачання 
природного газу було 
розпочато з моменту 
включення Замовника до 
Реєстру постачальника 
«останньої надії» на 
інформаційні платформі 
Оператора ГТС, а саме з 
01.03.2022 за ціною, що 
розраховується відповідно до 
чинного законодавства 

останньої надії») 

 


