
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 

від 18 січня 2021 р.  
№ 25 
Київ 
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
 

Відповідно до статті 3 Закону України “Про захист населення від інфекційних хворобˮ Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 18 січня 2021 р. № 25 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. Пункт 24 Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надіїˮ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 82, ст. 2709; 2020 р., № 54, ст. 1680), доповнити абзацом такого змісту: 

“З 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
але не довше ніж до 31 березня 2021 р., у разі, коли ціна постачання природного газу, визначена 
відповідно до зазначеної у цьому пункті формули, перевищує граничну ціну на природний газ, 
установлену постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2ˮ 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14), постачання природного газу постачальником 
“останньої надіїˮ здійснюється за ціною, що не може перевищувати таку граничну ціну.ˮ. 

2. Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 квітня 2020 р. № 341 “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну 
соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення” (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 39, ст. 1273), доповнити абзацом такого змісту: 

“Природний газˮ. 

3. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2ˮ 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14) пунктом 411 такого змісту: 

“411. Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., 
граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та 
постачальниками, у тому числі постачальником “останньої надії”, на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. 
метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними 
газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи).ˮ. 


