
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про врегулювання постачання 
природного газу розпорядникам та 
одержувачам коштів бюджету 
Львівської міської територіальної 
громади 

 
 
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“, “Про публічні закупівлі“, “Про ринок природного газу“, 
Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 
питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 
опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30.09.2021, протоколом 
засідання експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів 
надзвичайних ситуацій від 12.10.2021 № 15/09-21, протоколом 
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної 
адміністрації від 11.10.2021 № 26, на основі офіційних даних                                           
ТБ “Українська енергетична біржа“ щодо приведеної вартості природного 
газу на європейських хабах до кордону України (з ПДВ) та визначення 
величини зміни приведеної вартості природного газу європейських хабів 
на кордоні України (у відсотковому відношенні), з метою забезпечення 
стабільного постачання природного газу, врегулювання договірних 
правовідносин, які виникли у зв’язку з різким коливанням ціни на ринку 
природного газу України, та проведення остаточних розрахунків з діючим 
постачальником природного газу за спожитий природний газ та переходу 
до нового постачальника природного газу, визначеного Меморандумом, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Розпорядникам та одержувачам коштів бюджету Львівської міської 
територіальної громади для проведення остаточних розрахунків з діючим 
постачальником природного газу дозволити до моменту переходу до 
нового постачальника природного газу, визначеного Меморандумом, 
підписання додаткових угод до основних договорів на постачання 
природного газу, укладених за результатами проведених закупівель, на 
підставі  п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України “Про публічні закупівлі“, у зв’язку із 
збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно 
збільшенню ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не 
призведе до збільшення суми, визначеної у договорі про закупівлю, та 

 



надання постачальником підтверджуючих документів коливання ціни на 
ринку природного газу України. 

2. Це рішення застосовується до договірних правовідносин, які 
виникли з моменту виникнення коливання ціни на ринку природного газу 
України у 2021 році. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова     Андрій САДОВИЙ 
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