
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №760 (із змінами) 

Найменування 

предмета закупівлі із 

зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик 

предмета закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі  

ДК 021:2015 - 

65210000-8 - Розподіл 

газу (Послуги з 

розподілу природного 

газу  ДК 021:2015: 

код 65210000-8) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі  

UA-2022-01-11-

001364-c 

276 903,36 грн. 

(Двісті сімдесят 

шість тисяч 

дев’ятсот три грн. 

36 коп.) з ПДВ 

Технічні та якісні характеристики 

встановлюються відповідно до Кодексу 

газорозподільної систем.  Послуга 

Оператора ГРМ, яка надається Споживачу 

та включає в себе забезпечення 

цілодобового доступу Споживача до 

газорозподільної системи в межах 

приєднаної потужності його об’єкта і 

розподіл (переміщення) належного 

Споживачу (його постачальнику) 

природного газу газорозподільною 

системою з метою його фізичної доставки 

до межі балансової належності об’єкта 

Споживача. Обов’язковою умовою надання 

Споживачу послуги з розподілу природного 

газу є наявність у Споживача об’єкта, 

підключеного в установленому порядку до 

газорозподільної системи Оператора ГРМ. 

Санкціонований відбір природного газу з 

газорозподільної системи здійснюється 

Споживачем за умови наявності у нього 

укладеного із постачальником договору 

постачання природного газу та 

підтвердженого обсягу, виділеного для 

потреб Споживача його постачальником на 

відповідний календарний період, а також 

відсутності простроченої заборгованості за 

цим Договором. Якість природного газу, що 

передається Оператором ГРМ Споживачу на 

межі балансової належності його об’єкта, 

має відповідати вимогам, встановленим 

Очікувана вартість  предмета 

закупівлі складає 276 903,36 

грн. (Двісті сімдесят шість 

тисяч дев’ятсот три грн. 36 

коп.) з  ПДВ Затверджена 

постанова Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг від 30.09.2015 № 2498. 

Постановою НКРЕКП від 

22.12.2021 № 2773 “Про 

встановлення тарифу на 

послуги розподілу природного 

газу для АТ «Херсонгаз» 

встановлено тариф на послуги 

розподілу природного газу – у 

розмірі 1,62 грн за 1 м3 на 

місяць (без урахування ПДВ). 

З урахуванням ПДВ – 1,944 

грн грн за 1 м3 на місяць 

Ця постанова набирає 

чинності з 01 січня 2022 року. 

 



Кодексом газорозподільних систем. 

Величина тиску природного газу на межі 

балансової належності Споживача повинна 

відповідати значенням, визначеним в 

нормативних документах. Чисельні 

значення фізико-хімічних показників 

природного газу, які заносяться до баз 

даних обчислювачів та/або коректорів 

об’єму газу, Оператор ГРМ доводить до 

відома Споживача (за виключенням 

випадків, коли комерційний вузол обліку 

Споживача організований на базі 

побутового лічильника газу) з 

періодичністю, визначеною Кодексом 

газорозподільних систем. Перевірка 

величини тиску та/або якісних показників 

природного газу здійснюється Оператором 

ГРМ на підставі письмової заяви 

Споживача. У разі надходження такої заяви 

Оператор ГРМ зобов’язується направити 

свого представника за місцем виклику 

протягом двох робочих днів у містах і п'яти 

календарних днів у сільській місцевості в 

узгоджений зі Споживачем час. Порядок 

визначення чисельних значень фізико-

хімічних показників (характеристик) 

природного газу та врегулювання спірних 

питань між Сторонами щодо їх визначення 

чи невідповідності здійснюється відповідно 

до вимог Кодексу газорозподільних систем 

 


