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до Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг 
у Групі Нафтогаз

1. Замінити за текстом цього Порядку слова: “підприємства Групи 
Нафтогаз ” на слова “юридичні особи Групи Нафтогаз” у відповідних відмінках.

2. Пункт 1.3 доповнити новим підпунктом 1.3.14 такого змісту:
“1.3.14. Уповноважена(-і) особа(-и) - працівник(-и) Компанії або 

юридичної особи Групи Нафтогаз, призначений(-і) наказом Компанії або 
юридичної особи Групи Нафтогаз відповідальним(-и) за організацію та 
проведення окремих закупівель відповідно до Закону та/або внутрішніх 
документів Групи Нафтогаз з питань здійснення закупівель. Тендерний комітет 
та Уповповажепа(-і) особа(-и) пе можуть бути відповідальними за організацію та 
проведення тієї ж самої закупівлі”.

3. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:
“1.4. В юридичних особах Групи Нафтогаз та в Компанії функції та 

обов’язки Тендерного комітету може бути покладено на Уповноважену (-і) 
особу(-и), яка(-і) у своїй діяльності керується/керуються положенням про 
Уповноважену особу”.

4. Пункт 1.5 виключити.

5. У пунктах 5.1 та 5.2 слова “директору з закупівель “Групи Нафтогаз” 
замінити на слова “Департаменту методології та стандартизації бізнес-процесів 
акціонерного товариства Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

6. Пункт 5.3-5.4 виключити, у зв'язку з чим пункти 5.5-5.10 вважати 
пунктами 5.3-5.8.

7. У пункті 5.4 слова та знак “, затверджені згідно з Інструкцією з 
формування стратегій закупівель” виключити.

8. У пункті 5.8. слова та цифри “у пункті 5.9” замінити на слова та цифри 
“у пункті 5.7”.

9. У підпункті 6.3.1 після слів “електронної системи закупівель” доповнити 
словами та знаком “/системи комерційних закупівель”.

10. Підпункт 6.3.2 викласти у такій редакції:

“6.3.2. Закупівлі можуть здійснюватися без застосування визначеного 
Регламентом порядку проведення спрощеної закупівлі:”

11. Підпункт 6.3.2.1 після слова “спрощену” доповнити знаками та словом 
“(допорогову)”

12. В абзаці 1 підпункту 6.3.2.3 після слова “спрощеної” доповнити 
знаками та словом “(допорогової)”.
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13. У підпункті 6.3.3 слова: “без використання електронної системи 
закупівель” замінити словами та цифрами “відповідно до підпункту 6.3.2 цього 
Порядку”.

14. У підпункті 6.5.1 слово “особи” замінити словами “суб’єкти 
господарювання”.

15. У підпункті 6.5.3 виключити підпункт 1), у зв’язку з чим підпункти 
2)-8) вважати підпунктами 1)-7).

16. Пункт 7.1 доповнити другим реченням такого змісту: “У разі наявності 
об’єктивних підстав для незастосовування забезпечення пропозиції закупівлі 
Замовники можуть не встановлювати вимогу щодо надання учасниками 
закупівлі забезпечення за умови погодження керівником за напрямом 
Компанії/посадової особи юридичної особи Групи Нафтогаз, яка відповідає за 
закупівлі”.

17. У другому реченні пункту 7.4 після слів “за рішенням Комітету” 
доповнити знаками та словами “/Уповноваженої особи”.

18. Підпункт 8.1.1 викласти у такій редакції:

“8.1.1. У разі здійснення ними конкурентної процедури закупівлі, варіісіь 
якої дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень (крім переговорної 
процедури закупівлі/закупівлі у єдиного учасника).

У разі наявності об’єктивних підстав для незастосовування забезпечення 
виконання договору про закупівлю Замовники можуть не встановлювати вимогу 
щодо падання учаспиками-переможцями закупівлі забезпечення за умови 
погодження керівником за напрямом діяльності Компанії/посадової особи 
юридичної особи Групи Нафтогаз, яка відповідає за закупівлі ”.

18. У другому реченні пункту 8.6 після слів “за рішенням Комітету” 
доповнити знаками та словом “/Уповноваженої особи”.

19. Підпункт 4) пункту 9.5 викласти в такій редакції:
“4) за погодженням посадової особи юридичної особи Групи Нафтогаз, яка 

відповідає за закупівлі”.

20. Підпункт 6) підпункту 10.2.1 викласти у такій редакції:
“6) протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно 

вигідної пропозиції не надав обґрунтування аномально низької ціни пропозиції, 
визначеної відповідно до пункту 10.3 цього Порядку”.

21. У додатку 1 після слова “Комітет” у всіх відмінках доповнити знаком 
та словами “/Уповноважена особа” у відповідних відмінках.

22. У додатку 1 підпункту 1.1.1. 
Комітету/Уповноваженою особою” доповнити 
керівником”.

Директор з впровадження 
трансформації “Групи Нафтогаз”

після слів “членом(-ами) 
знаком та словами “, та/або


