
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
 

ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

19 липня 2019                           Київ                                                  № 51-р/тк 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» 

(далі – ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ») протягом вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 

років займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг із реалізації 

скрапленого газу для побутових потреб населення (у балонах) (далі – Скраплений газ) у 

межах негазифікованих населених пунктів Харківської області із часткою 100 відсотків. 

Як наслідок, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» має змогу самостійно визначати умови 

реалізації Скрапленого газу в межах негазифікованих населених пунктів Харківської 

області. 

При цьому ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» включило завищені експлуатаційні витрати 

до ціни реалізації Скрапленого газу, що реалізовувався населенню Харківської області, 

протягом грудня 2015 року, 2016 – 2018 років, що призвело до завищення вартості 

Скрапленого газу. 

За результатами розгляду справи № 1/02-99-16 такі дії ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» 

визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з 

реалізації скрапленого газу для побутових потреб населення Харківської області (у 

балонах) шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б 

встановити за умов існування значної конкуренції на ринку послуг із реалізації 

скрапленого газу для побутових потреб населення Харківської області (у балонах) (пункт 

1 частини другої статті 13, пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»). 

На ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» накладено штраф у розмірі 3 000 000 (три мільйони) 

гривень. 

 

Тимчасова адміністративна колегія, розглянувши матеріали справи № 1/02-99-16 про 

порушення ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачене пунктом 1 частини другої статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», та подання першого відділу досліджень і 

розслідувань від 17.04.2019 № 150, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) У ході здійснення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про 

захист економічної конкуренції ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» у частині надання 

послуг із реалізації Скрапленого газу, проведеної відповідно до наказу голови 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
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України (далі – Відділення) від 15.09.2015 № 24, та дослідження ринків Скрапленого 

газу в межах Харківської області, на підставі подання першого відділу досліджень та 

розслідувань від 13.10.2016 № 352 за ознаками вчинення                                                     

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку 

Скрапленого газу, розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.10.2016                  

№ 132-рп/к розпочато розгляд справи № 1/02-99-16 (далі – Справа). 

(2) Головою Відділення до ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надіслані вимоги про надання 

інформації від 19.10.2016 № 02-26/1-2921 та № 02-26/1-2925, від 25.11.2016                      

№ 02-26/1-3271, від 03.03.2017 № 02-26/1-722, від 07.04.2017 № 02-26/-1-1080,                   

від 26.02.2018 № 02-26/1-702, від 03.08.2018 № 02-26/1-3285, від 27.09.2018                       

№ 70-02/1-4390. 

(3) Крім того, були направлені вимоги про надання інформації до АКЦІОНЕРНОЇ 

КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ХАРКІВГАЗ» та районних державних 

адміністрацій Харківської області. 

(4) Листом від 17.04.2019 № 70-02/1-2985 ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» направлено 

копію подання з попередніми висновками у Справі. 

(5) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» листом від 03.05.2019 № 234 (вх. № 3276) надало 

Відділенню відповідь на подання з попередніми висновками у Справі. 

2. Відповідач 

(6) Відповідачем у справі є ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», ідентифікаційний код 

36224035. Місцезнаходження: 61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, буд. 1. Основний 

вид діяльності - роздрібна торгівля пальним (код за КВЕД 47.30).  

(7) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» є юридичною особою, що діє на підставі Статуту, 

зареєстрованого у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 01.12.2008 за                

№ 14801050014042785, нова редакція якого затверджена загальними зборами його 

учасників (протокол загальних зборів учасників від 01.08.2013 № 3) (далі – Статут). 

(8) Відповідно до Статуту основною метою діяльності ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» є 

розширення ринку товарів і послуг, одержання прибутку, розвиток виробництва 

шляхом інвестування в найбільш перспективні галузі, підвищення ефективності 

використання матеріальних, фінансових і інших ресурсів на основі загальної 

діяльності й поділу праці. 

(9) Одним із предметів діяльності ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» згідно зі Статутом є 

роздрібна торгівля газом у балонах. 

(10) Єдиним учасником ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» є ПАТ «ХАРКІВГАЗ» 

(ідентифікаційний код 03359500). 

3. Визначення монопольного (домінуючого) становища 

(11) Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 № 317/6605 (далі – Методика), з 

урахуванням пункту 2.2 Методики, встановлено таке. 

3.1. Об’єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища 
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(12) Відповідно до пункту 3.1 Методики об’єктами аналізу щодо визначення 

монопольного (домінуючого) становища є: суб’єкт господарювання; група суб’єктів 

господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, 

постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим 

(цими) суб’єктом (суб’єктами) господарювання. 

3.1.1. Суб’єкт господарювання 

(13) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» є суб'єктом господарювання. 

(14) Об’єктом аналізу є ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» – суб’єкт господарювання, який 

надає послуги з реалізації Скрапленого газу в межах Харківської області. 

3.1.2. Конкретний товар (продукція, товари, послуги), який випускається, постачається, 

придбавається (використовується, споживається) цим суб’єктом господарювання 

(15) Об’єктом аналізу є послуги з реалізації скрапленого газу для побутових потреб 

населення (у балонах) у межах негазифікованих населених пунктів Харківської 

області. 

3.2. Визначення переліку товарів та основних продавців, покупців цих товарів, щодо 

яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище 

3.2.1. Перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище 

суб’єкта господарювання  

(16) Відповідно до Методики перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне 

(домінуюче) становище суб’єкта господарювання, складається з товарів (товарних 

груп), які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і які мають для 

продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки 

одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи). 

(17) Визначення ознак одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) 

здійснюється виходячи з подібності, зокрема: споживчих характеристик, умов 

споживання, умов реалізації та цін. 

3.2.1.1. Споживчі характеристики  

(18) Відповідно до Методики споживчі характеристики товару визначаються за 

функціональним призначенням, фізичними, технічними та експлуатаційними 

характеристиками, ступенем новизни товару. 

(19) Скраплені вуглеводневі гази – це суміш вуглеводнів, основу яких складає пропан та 

бутан. 

(20) Для побутових потреб населення Скраплений газ використовується поряд з 

природним газом. Однак ці товари мають різні фізичні властивості, якісні показники, 

експлуатаційні характеристики, умови обладнання для використання і 

транспортування.  

(21) Зокрема, за функціональним призначенням Скраплений газ використовується, як 

правило, лише для приготування їжі, у той час як природний газ, тверде паливо та 

електрична енергія використовуються як для приготування їжі, так і для опалення 

приміщень. 

(22) За фізичними, технічними та експлуатаційними характеристиками Скраплений газ, 

природний газ, тверде паливо та електрична енергія відрізняються тим, що для 

використання цих товарів для приготування їжі потребують наявності в покупця 

(населення) певного типу обладнання (для природного газу – газова плита, для 

електричної енергії – електроплита, для Скрапленого газу – газобалонна установка, 
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для твердого палива – піч). 

(23) Крім того, природний газ доставляється споживачам трубопровідним транспортом 

безпосередньо до об’єкта газопостачання у будівлі, електрична енергія – 

електричними мережами до будівель споживачів, у той час як Скраплений газ 

доставляється переважно в балонах міскістю 50 л. 

(24) Тобто, Скраплений газ, природний газ, тверде паливо та електрична енергія мають 

різні споживчі характеристики. 

3.2.1.2. Умови споживання  

(25) Використання Скрапленого газу вимагає від споживача наявності лише 

газобалонного обладнання. 

(26) Необхідною умовою для використання природного газу для побутових потреб є 

наявність приєднання об’єкта споживача до газорозподільних мереж. 

(27) Умовами споживання електричної енергії, крім наявності електроплити, є наявність 

дозволеної необхідної приєднаної потужності. 

(28) Для споживання твердого палива необхідною умовою є наявність печі певної 

конструкції, яка дозволяє використовувати її не лише для опалення приміщення, а й 

для приготування їжі. 

(29) Відтак Скраплений газ, природний газ, тверде паливо та електрична енергія, що 

використовуються для побутових потреб, мають різні умови споживання. 

3.2.1.3. Умови реалізації 

(30) Умови реалізації Скрапленого газу визначаються Правилами роздрібної торгівлі та 

надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб 

населення та інших споживачів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.11.2003 № 1790 (далі – Правила).  

Відповідно до пункту 21 Правил у редакції, що діяла до 07.03.2018, роздрібну 

торгівлю та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для 

побутових потреб населення здійснюють:  

- спеціалізовані підприємства, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на надання 

послуг з постачання газу, торговий патент для роздрібної торгівлі, забезпечені 

аварійно-диспетчерськими службами, оперативним зв'язком «104», підрозділами 

аварійно-відновних робіт, а також мають виробничу базу, необхідну для 

виконання всіх видів робіт для забезпечення безперебійного та безаварійного 

газопостачання;  

- інші суб’єкти підприємницької діяльності, які мають дозвіл 

Держнаглядохоронпраці на цей вид діяльності і торговий патент для роздрібної 

торгівлі. 

Відповідно до пункту 21 Правил у редакції від 07.03.2018 роздрібну торгівлю та 

надання послуг із постачання газу здійснюють: 

- суб’єкти господарювання, які мають дозвіл Держпраці, забезпечені аварійно-

диспетчерськими службами, оперативним зв’язком «104«, підрозділами аварійно-

відновних робіт, а також мають виробничу базу, необхідну для виконання всіх 

видів робіт для забезпечення  безперебійного та безаварійного газопостачання; 

- інші суб’єкти господарювання, які мають дозвіл Держпраці.  

(31) Відповідно до статті 4
1
 Закону України «Про нафту і газ» підприємства, частка 

держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 
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50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах 

інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них 

контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії 

таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або 

особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю 

зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового 

конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на 

користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, що використовуються на 

власні технологічні потреби), а також скрапленого газу – виключно на біржових 

аукціонах. 

(32) Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і 

газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових 

цін на таких аукціонах, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових 

аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабінетом 

Міністрів України.  

(33) Механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 

газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку, 

в тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб 

населення, визначено Порядком організації та проведення біржових аукціонів з 

продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 (далі – 

Порядок № 570). 

Згідно з пунктом 52 Порядку № 570 продаж скрапленого газу для потреб населення 

здійснюється на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб 

населення (далі – спеціалізований аукціон) згідно із затвердженим аукціонним 

комітетом графіком. 

Відповідно до підпункту 15 пункту 2 Порядку № 570 спеціалізований аукціон - 

аукціон, покупцями скрапленого газу на якому є спеціалізовані суб’єкти 

господарювання, що отримали дозвіл на початок виконання робіт підвищеної 

небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки і реалізують такий скраплений газ виключно населенню через 

власні або орендовані майнові об’єкти (крім автомобільних газозаправних станцій) 

та відповідають вимогам безпечної експлуатації газонаповнювальних станцій, 

газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів, спеціалізованих магазинів 

із продажу зрідженого вуглеводневого газу та пунктів обміну балонів. 

(34) До набрання чинності Кодексом газорозподільних систем, затвердженим 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від 30.09.2015 № 2494, умови 

реалізації природного газу визначались Правилами надання населенню послуг з 

газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України                         

від 09.12.1999 № 2246, зі змінами. 

(35) Умови реалізації електричної енергії до набрання чинності Правилами роздрібного 

ринку електричної енергії, затвердженими Постановою НКРЕКП від 14.03.2018                

№ 312, визначались Правилами користування електричною енергією для населення, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357, зі 

змінами. 

(36) Умови реалізації твердого палива визначаються самим ринком. 

(37) Крім того, не може бути замінником Скрапленого газу, що використовується для 

побутових потреб, газ, який реалізується на автомобільних газозаправних станціях 
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(далі – комерційний газ), оскільки умови їх реалізації є різними. 

(38) Так, продаж Скрапленого газу для побутових потреб населення забороняється 

безпосередньо з автомобільних цистерн для перевезення газу, автомобільних 

газозаправних станцій, автомобільних газозаправних пунктів та паливної системи 

автотранспортних засобів, переведених на скраплений газ (пункт 25 Правил). Отже, 

споживачі (населення) не можуть на власний розсуд будь-де придбавати Скраплений 

газ у балонах та перевозити його власним автотранспортом. 

3.2.1.4. Ціна 

(39) Система ціноутворення на Скраплений газ, природний газ, електричну енергію та 

тверде паливо різна.  

(40) Ціни на Скраплений газ та тверде паливо, що відпускається населенню для 

комунально-побутових потреб, встановлюються суб’єктами господарювання 

самостійно з урахуванням обмежень рівня рентабельності, встановлених 

відповідними розпорядженнями обласних державних адміністрацій. 

(41) Крім того, не може бути замінником Скрапленого газу, що використовується для 

побутових потреб, і комерційний газ, оскільки останній є значно дорожчим. 

3.2.2. Перелік основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, 

користувачів) 

(42) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» – надавач послуг із реалізації Скрапленого газу для 

побутових потреб населення в межах Харківської області. 

(43) Споживачами послуг із реалізації Скрапленого газу є фізичні особи, що перебувають 

(проживають) у негазифікованих населених пунктах Харківської області. 

3.3. Визначення товарних меж ринку 

(44) Відповідно до пунктів 5.1-5.3 Методики товарні межі ринку визначаються шляхом 

формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач 

за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання 

іншого. 

Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із переліку 

товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців 

(споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної 

групи), за показниками взаємозамінності, якими, зокрема, є: 

подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання тощо; 

подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, 

якісних показників тощо; 

наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи); 

відсутність суттєвої різниці в цінах; 

взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва, тобто 

здатності виробників запропонувати нові товари на заміну існуючих. 

При проведенні дослідження необхідно враховувати, що взаємозамінні товари 

належать до групи однорідних товарів (товарних груп), які розглядаються 

споживачем як один і той же товар (товарна група), і які можуть бути 

стандартизовані або диференційовані. 

Як стандартизовані товари (товарні групи) можуть розглядатися товари, які мають 

єдину систему показників, параметрів, що характеризують товар, і у виробництві 

яких використовуються єдині чи однакові технічні стандарти, технічні умови, 
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стандарти застосування тощо. 

(45) Враховуючи, що Скраплений газ, комерційний газ, природний газ, тверде паливо та 

електрична енергія, що використовуються для побутових потреб, не є подібними з 

точки зору споживчих характеристик, умов споживання та реалізації, рівня цін, 

послуга з реалізації Скрапленого газу не має товарів-замінників. 

(46) Отже, за таких обставин товарними межами ринку є послуги з реалізації 

Скрапленого газу. 

3.4. Визначення географічних меж ринку 

(47) Відповідно до вимог Методики територіальні межі ринку визначаються шляхом 

установлення мінімальної території, за межами якої, з точки зору споживача, 

придбання товарів є неможливим або недоцільним. 

(48) Відповідно до пункту 17 Порядку № 570 планування обсягів скрапленого газу, що 

необхідні для задоволення потреб населення в повному обсязі, здійснюється шляхом 

подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими держадміністраціями разом з покупцями скрапленого 

газу для потреб населення інформації про обсяг такого газу за формою, 

встановленою Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугіллям. 

Відповідно до пункту 53 Порядку № 570 покупці скрапленого газу для потреб 

населення подають біржі до 10 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований 

аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для 

потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу. 

(49) Забезпечення потреб населення у скрапленому газі ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» 

здійснює з вересня 2015 року шляхом його закупівлі за договорами, укладеними з 

ПАТ «Укргазвидобування» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28) та                            

ПАТ «Укрнафта» (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5), за результатами 

спеціалізованих аукціонів, проведених Українською аграрною біржею (м. Київ, 

просп. Науки, 25) на підставі договору про надання послуг, укладеного з                     

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (м. Київ, вул. Межигірська, 1)                 

від 21.09.2015 № ПН570/11, договору про надання послуг, укладеного з Українською 

універсальною біржею (м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52) від 06.10.2015                

№ БА-38/15, договору про надання послуг, укладеного з Товарною біржею 

«Українська енергетична біржа» (м. Київ, вул. Хрещатик, 44) від 20.01.2016                     

№ С-11/16, договору про організації та проведення спеціалізованих аукціонів у 

формі торгів «з голосу» з продажу скрапленого газу для потреб населення, 

укладеного з Товарною біржею «Українська енергетична біржа»                                          

(м. Київ, вул. Хрещатик, 44) від 18.12.2017 № С-11/17, договорів купівлі-продажу  

від 31.05.2018 № СА41/9485/ГНС/а-18, від 26.06.2018 № СА42/9851/ГНС/а-18,                

від 26.07.2018 № СА43/10238/ГНС/а-18, від 04.09.2018 № СА44/10616/ГНС/а-18, 

укладених з АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», що підтверджують право                                                

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» здійснювати закупівлю скрапленого газу на 

Спеціалізованих аукціонах для забезпечення потреб населення негазифікованих 

населених пунктів Харківської області у скрапленому газі (у балонах). 

(50) У ході проведення позапланової перевірки ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» отримано 

інформацію у вигляді пояснень, зокрема, від начальників Лозівської, Куп'янської та 

Ізюмської дільниць ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», з яких встановлено, що порядок 

визначення маршрутів за кожним населеним пунктом здійснюється на підставі 

замовлень споживачів, зокрема, засобами телефонного зв'язку до органів місцевого 

самоврядування та безпосередньо до дільниць ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ». Органи 

місцевого самоврядування формують перелік заявок із зазначенням адрес 
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споживачів та передають до ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ». На підставі отриманої 

інформації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» формує найбільш доцільний маршрут для 

здійснення поставки скрапленого газу (в балонах) споживачам, про що повідомляє із 

зазначенням дати здійснення поставки органи місцевого самоврядування для 

подальшого інформування ними споживачів. Доставка скрапленого газу для 

побутових потреб населення (в балонах) здійснюється спеціально обладнаним 

автотранспортом – автомобілями «кліть» за маршрутами, сформованими                        

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ». 

(51) Відповідно до Правил реалізація скрапленого газу населенню відбувається шляхом 

доставки балонів із газом до споживача спеціалізованим автотранспортом. 

Забороняється продаж газу для побутових потреб населення безпосередньо з 

автомобільних цистерн для перевезення газу, автомобільних газозаправних станцій, 

автомобільних газозаправних пунктів та паливної системи автотранспортних засобів, 

переведених на скраплений газ, а також поза пунктами реалізації газу. 

Відповідальність за безпечне наповнення, зберігання, транспортування та реалізацію 

газу покладено на суб’єктів підприємницької діяльності. 

(52) Отже, споживачі (населення) не можуть на власний розсуд будь-де придбавати 

скраплений газ у балонах та перевозити його власним автотранспортом. 

(53) За інформацією ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», реалізація Скрапленого газу 

здійснюється на території негазифікованих населених пунктів Харківської області. 

(54) Також у ході розгляду Справи Відділенням отримано інформацію від районних 

державних адміністрацій Харківської області щодо переліку негазифікованих 

населених пунктів Харківської області, у тому числі тих, до яких                                      

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» здійснювало доставку скрапленого газу для побутових 

потреб населення (у балонах) протягом вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 

років. 

(55) Отриману інформацію відображено у додатку 1 до цього рішення. 

(56) Отже, територіальними (географічними) межами ринку є негазифіковані населені 

пункти Харківської області (далі – Територіальні межі). 

3.5. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб’єктів 

господарювання на ринку, – часові межі ринку 

(57) Відповідно до Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як 

правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між 

продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару 

зі сталою структурою. 

(58) До вересня 2015 року реалізацію Скрапленого газу в межах Харківської області 

здійснював суб’єкт господарювання в особі ПАТ «ХАРКІВГАЗ» і                                     

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» на підставі укладеного між ними договору-доручення 

від 10.04.2012 № 80/71. 

(59) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» самостійно почало здійснювати реалізацію 

Скрапленого газу в межах Харківської області, починаючи з вересня 2015 року. 

(60) Отже, часовими межами ринку визначено вересень – грудень 2015 року, 2016 – 2018 

роки – проміжки часу, протягом яких залишалась незмінною структура ринку, 

співвідношення попиту та пропозиції на ньому. 

3.6. Розрахунок частки суб’єктів господарювання на ринку 

3.6.1. Обсяг ринку, на якому визначається монопольне (домінуюче) становище 

(61) Обсяги реалізації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Скрапленого газу в межах 
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негазифікованих населених пунктів Харківської області за період вересня – грудня 

2015 року та 2016 – 2018 роки наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

Період Обсяги реалізації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Скрапленого газу для 

побутових потреб населення Харківської області у балонах              

місткістю 50 л (21 кг) 

у натуральному 

виразі, кг 

у натуральному 

виразі, балонів 

у грошовому виразі, 

тис. грн 

Вересень – 

грудень 2015 

року 

395 745 18 845 3 637,8 

2016 рік 879 795 41 695 11 562,9 

2017 рік 1 154 202 54 962 15 169,4 

2018 рік 714 937 34 514,6 11 604,076 

Всього 3 144 679 150 016,6 41 974,176 

3.6.2. Розрахунок частки суб’єкта господарювання на ринку 

(62) Крім ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», інших надавачів послуг із реалізації Скрапленого 

газу для побутових потреб населення в межах Харківської області протягом вересня 

– грудня 2015 року, 2016 – 2018 років не було. 

(63) Крім того, у межах Харківської області протягом вказаного періоду були відсутні 

суб’єкти господарювання, які могли б бути потенційними конкурентами                          

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» на ринку послуг із реалізації Скрапленого газу для 

побутових потреб населення (у балонах). 

(64) Відповідно до розрахунків, здійснених відповідно до Методики, частка 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» на ринку послуг із реалізації скрапленого газу для 

побутових потреб населення (у балонах) у Територіальних межах за підсумками 

діяльності в період вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 років становить 100 %. 

3.7. Визначення потенційних конкурентів 

(65) Потенційними конкурентами вважаються суб’єкти господарювання, які мають 

матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних причин не 

реалізують ці можливості; які виготовляють товари, що складають товарні межі 

ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб’єкти господарювання, 

які можуть вступити на ринок. 

(66) У межах Харківської області протягом вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 років 

були відсутні суб’єкти господарювання, які б могли бути потенційними 

конкурентами ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» на ринку послуг із реалізації 

Скрапленого газу. 

3.8. Визначення бар’єрів для вступу на ринок 

(67) Відповідно до Методики бар’єрами для вступу потенційних конкурентів на 
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відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов’язані з високою насиченістю ринку 

товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; 

адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні 

обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що 

спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на певний ринок товару 

(товарної групи).  

(68) Бар’єрами вступу потенційних конкурентів на ринок послуг із реалізації скрапленого 

газу для побутових потреб населення (у балонах) є: 

(69) - адміністративні обмеження, пов’язані з необхідністю одержання дозволів органів 

місцевого самоврядування на оренду земельної ділянки для розміщення 

газонаповнювальних пунктів, станцій або пунктів обміну балонів, а також 

дозволів на здійснення роздрібного продажу скрапленого газу у балонах, охорони 

праці, пожежного нагляду тощо; 

- економічні обмеження, пов’язані з необхідністю залучення значних коштів для 

будівництва та початку роботи об’єктів з газонаповнювальним обладнанням, 

поповненням обігових коштів; 

- наявність матеріально-технічної та виробничої бази, кадрів, технологій, 

підрозділів аварійно-відновних робіт тощо; 

- необхідність отримання дозволу Держнаглядохоронпраці (Держпраці) на надання 

послуг із постачання газу, торгового патенту для роздрібної торгівлі скрапленим 

газом для побутових потреб населення; 

- необхідність отримання дозволу на початок виконання робіт підвищеної 

небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, що надає підприємству можливість бути 

покупцем скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого 

газу для потреб населення. 

3.9. Загальні висновки щодо визначення монопольного (домінуючого) становища 

Відповідача 

(70) Отже, ураховуючи вищезазначене, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» протягом вересня – 

грудня 2015 року, 2016 – 2018 років займало монопольне (домінуюче) становище на 

ринку послуг із реалізації Скрапленого газу в межах негазифікованих населених 

пунктів Харківської області із часткою 100 %. 

(71) Протягом поточного періоду 2019 року суттєвих змін на ринку послуг із реалізації 

Скрапленого газу в Харківській області не відбулось. 

4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

(72) Відповідно до пункту 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції« зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на 

ринку, зокрема, визнається встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо 

було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. 

4.1. Встановлення цін на товар 

(73) Питання встановлення цін на Скраплений газ, що реалізується населенню 

Харківської області в балонах місткістю 50 л (21 кг скрапленого газу), регулюється, 

зокрема, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», Правилами, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996                  

№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 

органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», Положенням (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів 
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України від 31.12.1999 № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

19.01.2000 за № 27/4248 (далі – П(С)БО 16 «Витрати»), розпорядженням Харківської 

обласної державної адміністрації від 17.08.1999 № 696 «Про встановлення 

граничного рівня рентабельності на газ скраплений, що реалізується населенню« (зі 

змінами). 

(74) З 01.12.2015 вартість реалізації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Скрапленого газу 

становила 276,00 грн за один балон скрапленого газу місткістю 50 л (21 кг 

скрапленого газу), яка була встановлена на підставі наказу                                               

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» від 02.11.2015 № 167 «Про зміну ціни на газ 

скраплений, що реалізується населенню Харківської області« (далі – Наказ                      

від 02.11.2015) (зі змінами, внесеними наказом ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»                    

від 18.11.2015 № 182). 

(75) Розрахунок планової ціни на газ скраплений, що реалізується населенню Харківської 

області в балонах місткістю 50 л (21 кг) у розмірі 276 грн за один балон скрапленого 

газу, затверджений директором ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (далі – Розрахунок). 

(76) За інформацією ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», наданою листом від 03.11.2016 № 802 

(вх. № 3337 від 07.11.2016), витрати для розрахунку калькуляції ціни реалізації 

спеціалізованого скрапленого газу для потреб населення Харківської області в сумі 

276,00 грн були взяті за січень – листопад 2015 року.  

(77) Ціна реалізації одного балона (21 кг) обрахована шляхом добутку планової 

відпускної ціни за одну тонну, переведеної в кг (з ПДВ), на 21 кг (обсяг одного 

балона). Так, ціна реалізації становить 13 142,67 грн/т /1000 х 21 кг = 276,00 грн (з 

ПДВ). 

(78) Відповідно до Розрахунку планова відпускна ціна за одну тонну в розмірі               

13 142,67 грн/т складається з: 

- вартості газу (6 403,09 грн/т); 

- експлуатаційних витрат (3 864,70 грн/т); 

- рентабельності (17,7 %); 

- ПДВ (20 %). 

(79) Експлуатаційні витрати в розмірі 3 864,70 грн/т розраховані шляхом ділення 

фактичних експлуатаційних витрат ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» за січень – листопад 

2015 року в розмірі 4 184 393,784 грн (далі – Експлуатаційні витрати) на обсяг 

реалізації скрапленого газу за цей період в розмірі 1 082,7 т. 

(80) У ході проведення позапланової перевірки встановлено, що окремі статті 

Експлуатаційних витрат є завищеними, що може призвести до завищення вартості 

скрапленого газу для побутових потреб населення в цілому. 

(81) Відповідно до пункту 1.5 Експлуатаційних витрат, витрати на електроенергію по 

Харківському управлінню ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» протягом січня – листопада 

2015 року становлять 91 993,12 грн (без ПДВ). 

До зазначених витрат включено 46 200 грн за договором оренди основних засобів від 

01.12.2014 № 561, з ТОВ «Альянс». 

Згідно з предметом цього договору ТОВ «Альянс» передає, а 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» приймає в строкове платне користування такі об’єкти: 

АГЗП за адресою: м. Харків, вул. 12 Квітня, 1-А, загальною площею 46 м
2 

(площа 

приміщення операторської 6,7 м
2
, модульний блок АГЗС 39 м

2
); ЕККА MINI-500.01 

АЗС 1; модем ИКС-М2. 
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Утім витрати за цим договором стосуються оренди основних засобів для АГЗП та не 

можуть бути враховані при розрахунку планових витрат на скраплений газ для 

побутових потреб (у балонах), що реалізується ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» 

населенню Харківської області. 

Отже, необґрунтоване віднесення ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» витрат за Договором 

оренди основних засобів для АГЗП до пункту 1.5 Експлуатаційних витрат на суму  

46 200 грн призвело до завищення вартості одного балона скрапленого газу для 

побутових потреб споживачів негазифікованих населених пунктів Харківської 

області на 1,1 % (46 200 Х 100/ 4 184 393,784). 

(82) Відповідно до пункту 1.2 Експлуатаційних витрат, витрати скрапленого газу на 

технологічні потреби протягом січня – листопада 2015 року становлять                            

279 626,18 грн (без ПДВ). 

За інформацією ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», зазначені витрати включають в себе 

втрати скрапленого газу, які виникають під час проведення технологічних операцій 

зливу, наливу скрапленого газу, роботи технологічного обладнання, проведення 

технологічних ремонтів обладнання.  

При здійсненні розрахунку ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» включено до пункту 1.2 

Експлуатаційних витрат скрапленого газу на технологічні потреби, скраплений газ, 

придбаний на комерційних аукціонах та з інших джерел. Включення до Розрахунку 

комерційного газу може призвести до підвищення ціни на скраплений газ для 

побутових потреб населення. 

Крім того, відповідно до інформації щодо руху скрапленого газу для побутових 

потреб населення, який знаходився на балансі та поза балансом                                         

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», втрати газу відсутні.  

Отже, включення втрат скрапленого газу на технологічні потреби в розмірі 

279 626, 18 грн (без ПДВ) призвело до завищення вартості одного балона 

скрапленого газу для побутових потреб споживачів негазифікованих населених 

пунктів Харківської області на 6,68 % (279 626,18 Х 100/ 4 184 393,784). 

(83) Відповідно до пункту 1.1 Експлуатаційних витрат, витрати скрапленого газу для 

власних потреб (заправка авто «кліть») по Харківському управлінню                                 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» протягом січня – листопада 2015 року становлять                  

681 364,88 грн (без ПДВ). 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» було надано розрахунки витрат скрапленого газу для 

власних потреб (заправка авто «кліть»), а саме: роздруківки за субрахунком 203 

«Паливо« (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) (без ПДВ) за період 

січня – листопада 2015 року.  

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про 

наявність і рух належних підприємству запасів сировини та матеріалів                               

(у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних 

матеріалів, запчастин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари 

й тарних матеріалів, відходів основного виробництва. 

На субрахунку 203 «Паливо» (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) 

обліковуються наявність та рух палива, що придбається чи виготовляється для 

технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, a також для 

вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони 

на нафтопродукти й газ. 

Відповідно до субрахунків 203 «Паливо» (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні  
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матеріали) витрати скрапленого газу для власних потреб (заправка авто «кліть») 

наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

 

Період Витрати скрапленого газу 

для власних потреб 

(заправка авто «кліть») 

згідно із 

Експлуатаційними 

витратами (без ПДВ), грн 

Витрати скрапленого газу 

для власних потреб 

(заправка авто «кліть») 

згідно із субрахунком 203 

(без ПДВ), грн 

Різниця (без 

ПДВ), грн 

Січень 2015 року 316 47,24 24702,08 6945,16 

Лютий 2015 року 36204,38 32577,82 3626,56 

Березень 2015 року 71644,03 46114,72 25529,31 

Квітень 2015 року 78419,77 68027,54 10392,23 

Травень 2015 року 46060,55 42950,62 3109,93 

Червень 2015 року 56426,24 52917,89 3508,35 

Липень 2015 року 62197,04 62179,53 17,51 

Серпень 2015 року 41247,15 40816,01 431,14 

Вересень 2015року 87101,21 54665,22 32435,99 

Жовтень 2015 року 86009,11 34738,22 51270,89 

Листопад 2015 року 84408,16 34204,53 50203,63 

Всього 681364,88 493894,18 187470,70 

 

З таблиці 2 вбачається, що фактичні матеріальні витрати скрапленого газу для 

власних потреб (заправка авто «кліть») за період січня – листопада 2015 року 

становлять 493 894,18 грн (без ПДВ), а не 681 364,88 грн (без ПДВ), як визначено 

Експлуатаційними витратами, що призвело до необґрунтованого підвищення 

вартості одного балона скрапленого газу для побутових потреб споживачів 

негазифікованих населених пунктів Харківської області на 4,48 % (187 470,70 Х 100/ 

4 184 393,784). 

(84) Відповідно до пункту 5.1 Експлуатаційних витрат, витрати на банківські послуги по 

Харківському управлінню ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» протягом січня – листопада 

2015 року становлять 71 932,02 грн (без ПДВ). 

У ході позапланової перевірки ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» встановлено, що до 

зазначених витрат необґрунтовано включено послуги з інкасації та розрахунково-

касового обслуговування, які надає ПАТ «Державний ощадний банк України» в 

межах Чернігівської та Сумської областей у розмірі 20 361,81 грн. 

Відповідно до додатка № 1 до Договору на інкасацію готівкових коштів від 

29.09.2014 № 59, укладеного між ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» та ПАТ «Державний 

ощадний банк України» в особі філії Сумського обласного управління, визначені 

такі адреси місць інкасації: 

- ГНС Суми (адреса: Сумська обл., м. Суми, вул. Тополянська, 20); 

- ГНП Путивіль (адреса: Сумська обл., м. Путивіль, вул. Радянська, 3); 
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- ГНП Шостка (адреса: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Вороніж,  

вул. Адаменко, 8); 

- ПСБ Ромни (адреса: Сумська обл., м. Ромни, вул. Тельмана, 16а); 

- ПОБ Конотоп (адреса: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, 64). 

Отже, включення ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» до Експлуатаційних витрат послуг з 

інкасації та розрахунково-касового обслуговування в межах Чернігівської та 

Сумської областей на суму 20 361,81 грн призвело до завищення вартості одного 

балона скрапленого газу для побутових потреб споживачів негазифікованих 

населених пунктів Харківської області на 0,49 % (20 361,81 Х 100/ 4 184 393,784). 

(85) Відповідно до пункту 5.16 Експлуатаційних витрат, інші витрати (% овердрафт, 

штрафи, ПДВ, не віднесений  до податкового кредиту, податки, збори та інші 

платежі (крім ПДВ та податку на прибуток) по ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» 

протягом січня – листопада 2015 року становлять 92 846,92 грн (без ПДВ). 

Так, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надано копію витягу з акта Основ’янської 

об’єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління 

Міндоходів у Харківській області від 19.06.2015 № 2085/20-38-22-01-04/36224035 

про результати планової виїзної перевірки ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» з питань 

дотримання вимог податкового законодавства та іншого законодавства за період з 

01.01.2012 по 31.12.2014, валютного законодавства за період з 01.01.2012 по 

31.12.2014, згідно з яким штрафні санкції враховано до п. 5.16 фактичних 

експлуатаційних витрат («інші операційні витрати»), пов’язаних із реалізацією 

спеціалізованого скрапленого газу для побутових потреб населення Харківської 

області ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» за січень – листопад 2015 року.  

Також ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надало бухгалтерську довідку від 30.06.2015                

№ 00000030 щодо внесення ПДВ та податку на прибуток до складу інших витрат 

операційної діяльності та копію рішення щодо погодження застосування процедури 

податкового компромісу Основ’янської ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у 

Харківській області від 23.06.2015 № 13052/10/20/20-38-22-05-06, згідно із заявою 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» від 15.04.2015, якою передбачено суми податку на 

додану вартість у розмірі 893447,60 грн та податку на прибуток у розмірі                      

877438,35 грн, які підлягають сплаті до Державного бюджету в строки та порядку, 

визначені чинним законодавством. 

При відображенні результатів перевірки в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності застосовується П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 11 «Зобов’язання» та 

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Суми донарахувань 

податків та зборів, що належать до складу витрат підприємства, повинні належати до 

того періоду, в якому був отриманий дохід, для отримання якого власне вони й були 

понесені. Штрафи та пеня є іншими операційними витратами та належать до того 

періоду, в якому вони були визнані (з точки зору податкового законодавства – 

узгоджені). 

При донарахуванні за результатами перевірки сум податку минулого періоду 

дебетується рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», тобто 

визначені витрати не належать до фінансового результату                                                  

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» та не відображаються у його Звіті про фінансові 

результати, тому що вони не є витратами звітного періоду. 

На підставі вищезазначеного, до Експлуатаційних витрат необґрунтовано включено 

витрати в сумі 92 846,92 грн зі сплати штрафів за актом перевірки Основ’янської 

ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що призвели до завищення 

вартості одного балона скрапленого газу для побутових потреб споживачів 



15 

 

негазифікованих населених пунктів Харківської області на 2,22 % (92 846,92 Х 100/ 4 

184 393,784). 

(86) Відповідно до пункту 5.16 Експлуатаційних витрат, витрати з відшкодування                 

ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю по ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» протягом 

січня – листопада 2015 року становлять 86 938,75 грн (без ПДВ). 

На підтвердження витрат у визначеній сумі ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надано 

інформацію щодо витрат із відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю по 

Харківському управлінню ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», копії договорів оренди 

земельних ділянок та акти відшкодування витрат із податку на землю за січень – 

листопад 2015 року. 

Згідно з пооб’єктним переліком витрат, пов’язаних з оплатою орендної плати 

(земельного податку) за земельні ділянки, до актів відшкодування витрат належать 

фактичні витрати з відшкодування податку на землю за земельні ділянки, на яких 

розташовані газонаповнюючі пункти (ГНП) та газо´наповнюючі станції (ГНС), за 

період січень – листопад 2015 року, у розмірі 366 598,96 грн.  

Витрати з відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю пов’язані з 

реалізацією спеціалізованого скрапленого газу для побутових потреб населення за 

січень – листопад 2015 року, з урахуванням питомої ваги реалізації скрапленого газу, 

що реалізується для побутових потреб населенню в балонах місткістю 50 л (21 кг), 

до загального обсягу реалізації скрапленого газу становлять 50 407,74 грн Аналіз 

витрат ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» наведено в таблиці 3. 

Таблиця  3 

 

Період 

Планові витрати з 

відшкодування 

ПАТ «Харківгаз» 

податку на землю, 

пов’язані з 

реалізацією 

спеціалізованого 

скрапленого газу 

для побутових 

потреб               

населення, грн 

Фактичні витрати 

ТОВ «Харків 

регіонгаз», 

пов’язані з 

оплатою 

земельного 

податку, за 

земельні ділянки, 

на яких 

розташовані ГНП 

та ГНС, грн 

% Витрати ТОВ 

«Харківрегіонгаз» з 

відшкодування ПАТ 

«Харківгаз» податку 

на землю, пов’язані з 

реалізацією 

спеціалізованого 

скрапленого газу для 

побутових потреб 

населення, з 

урахуванням питомої 

ваги, грн 

Різниця між 

даними 

планових 

витрат та 

витрат з 

урахуванням 

питомої ваги, 

грн 

Січень 5115,2 34647,44 9,4 3256,86 1858,34 

Лютий 7128,63 34647,44 13,1 4538,81 2589,82 

Березень 10230,41 34647,44 18,8 6513,72 3716,69 

Квітень 8978,81 34647,44 16,5 5716,83 3261,98 

Травень 5604,96 34647,44 10,3 3568,69 2036,27 

Червень 7349,5 32226,96 14,7 4737,36 2612,14 

Липень 8527,34 32226,96 16,1 5188,54 3338,80 

Серпень 7379,58 32226,96 12,1 3899,46 3480,12 

Вересень 8564,15 32226,96 18,1 5833,08 2731,07 

Жовтень 11373,8 32226,96 10,4 3351,60 8022,20 

Листопад 6686,37 32226,96 11,8 3802,78 2883,59 

Разом 86938,75 366598,96  50407,74 36531,01 
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Як вбачається з таблиці  3, завищення розміру відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» 

податку на землю становить 36 531,01 грн, що могло призвести до завищення 

вартості одного балона скрапленого газу для побутових потреб споживачів 

негазифікованих населених пунктів Харківської області на 0,87 % (36 531,01 Х 100/ 4 

184 393,784). 

(87) Обсяги та вартість придбання ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» скрапленого газу для 

побутових потреб населення (у балонах) протягом вересня – грудня 2015 року, 2016 

– 2017 років та січня – вересня 2018 року на спеціалізованих аукціонах наведено в 

додатку 2 до цього рішення. 

(88) Інформацію щодо середньозваженої вартості придбання та реалізації                                 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Скрапленого газу для побутових потреб населення 

Харківської області протягом вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 років 

наведено в додатку 3 до цього рішення. 

(89) Отже, завищення ціни реалізації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Скрапленого газу для 

потреб населення Харківської області мало місце не внаслідок вартості придбання 

Скрапленого газу, а внаслідок завищення експлуатаційних витрат                                    

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», закладених до ціни реалізації Скрапленого газу. 

(90) У ході розгляду Справи ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» повідомило Відділення, що 

наказом від 04.06.2018 № 68 встановлено вартість Скрапленого газу в розмірі               

348,00 грн за один балон скрапленого газу місткістю 50 л (21 кг скрапленого газу). 

(91) За інформацією ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», наданою листом від 12.10.2018 № 655 

(вх. № 4943 від 16.10.2018), до планового розрахунку ціни з реалізації Скрапленого 

газу у розмірі 348,00 грн були включені фактичні витрати 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» за період 4 місяців 2018 року, а саме за січень – квітень 

2018 року. 

(92) Ціна реалізації одного балона (21 кг) обрахована шляхом добутку планової 

відпускної ціни за одну тонну, переведеної в кг (з ПДВ), на 21 кг (обсяг одного 

балона). Так, ціна реалізації становить 16 571,49 грн/т /1000 х 21 кг = 348,00 грн (з 

ПДВ). 

(93) Відповідно до Розрахунку планова відпускна ціна за одну тонну в розмірі                 

16 571,49 грн/т складається з: 

- вартості газу (6 276,34 грн/т); 

- експлуатаційних витрат (6 353,41 грн/т); 

- рентабельності (18,6 %); 

- ПДВ (20 %). 

(95) Так, до зазначеної вартості реалізації Скрапленого газу в розмірі 348,00 грн не були 

включені витрати скрапленого газу на технологічні потреби, % овердрафту, штрафи, 

ПДВ, не віднесений до податкового кредиту, податки, збори. 

(96) Крім того, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» виключило зі складу витрат витрати, 

пов'язані з договором оренди основних засобів від 01.12.2014 № 561, укладеним із 

ТОВ «Альянс», витрати за договором на інкасацію готівкових коштів від 29.09.2014 

№ 59, укладеним із ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії 

Сумського обласного управління. 

(97) Утім окремі статті Експлуатаційних витрат, а саме витрати з відшкодування                  

ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю, є завищеними, що може призвести до 

завищення вартості скрапленого газу для побутових потреб населення в цілому. 
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(98) Листом від 11.09.2018 № 582 (вх. № 4226) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надало 

інформацію щодо фактичних експлуатаційних витрат з реалізації Скрапленого газу, 

які були включені до вартості реалізації Скрапленого газу. 

(99) Відповідно до вищезазначених фактичних експлуатаційних витрат витрати з 

відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю по                                                    

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які були включені до вартості реалізації Скрапленого 

газу, протягом січня – квітня 2018 року становлять 201 040 грн (без ПДВ). 

На підтвердження витрат у визначеній сумі ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надало 

інформацію щодо витрат із відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю по 

Харківському управлінню ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», копії договорів оренди 

земельних ділянок та акти відшкодування витрат з податку на землю, зокрема, за 

січень – квітень 2018 року. 

Згідно з пооб’єктним переліком витрат, пов’язаних з оплатою орендної плати 

(земельного податку) за земельні ділянки, до актів відшкодування витрат належать 

фактичні витрати з відшкодування податку на землю за земельні ділянки, на яких 

розташовані газонаповнюючі пункти (ГНП) та газонаповнюючі станції (ГНС), за 

період січень – квітень 2018 року, у розмірі 228 094,12 грн.  

Витрати з відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю пов’язані з 

реалізацією спеціалізованого скрапленого газу для побутових потреб населення за 

січень – квітень 2018 року, з урахуванням питомої ваги реалізації скрапленого газу, 

що реалізується для побутових потреб населенню в балонах місткістю 50 л (21 кг), 

до загального обсягу реалізації скрапленого газу становлять 85 535,29 грн. Аналіз 

витрат ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

 

Період 

(2018 рік) 

Експлутаційні 

витрати з 

відшкодування ПАТ 

«Харківгаз» податку 

на землю, пов’язані 

з реалізацією 

спеціалізованого 

скрапленого газу 

для побутових 

потреб населення,  

за січень – квітень 

2018 року, закладені 

до розрахунку 

вартості реалізації 

скрапленого газу, 

грн 

Фактичні 

витрати ТОВ 

«Харків 

регіонгаз», 

пов’язані з 

оплатою 

земельного 

податку, за 

земельні 

ділянки, на 

яких 

розташовані 

ГНП та ГНС, 

грн 

% Витрати ТОВ 

«Харківрегіонгаз» з 

відшкодування ПАТ 

«Харківгаз» податку 

на землю, пов’язані 

з реалізацією 

спеціалізованого 

скрапленого газу 

для побутових 

потреб населення, з 

урахуванням 

питомої ваги, грн 

Різниця між 

даними 

закладених 

витрат та 

витрат з 

урахуванням 

питомої 

ваги, грн 

Січень 0 0 0 0 0 

Лютий 100 520 114047,06 50 57023,53 43496,47 

Березень 50 260 57023,53 25 14255,88 36004,12 

Квітень 50 260 57023,53 25 14255,88 36004,12 

Разом: 201 040 228094,12  85535,29 115 504,71 
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Як вбачається з таблиці 4, завищення розміру відшкодування ПАТ «ХАРКІВГАЗ» 

податку на землю становить 115 504,71 грн, що може призвести до завищення 

вартості одного балона скрапленого газу для побутових потреб споживачів 

негазифікованих населених пунктів Харківської області на 0,69 %. 

Враховуючи наведене, дії ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у включенні 

завищених експлуатаційних витрат до ціни реалізації Скрапленого газу, що 

реалізується населенню Харківської області, тривають. 

4.2. Інші обставини, які підтверджують, що такі ціни неможливо було б встановити 

за умов існування значної конкуренції на ринку 

(100) Займаючи монопольне (домінуюче) становище на ринку Скрапленого газу в межах 

негазифікованих населених пунктів Харківської області,                                                      

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» встановлює для споживачів економічно необґрунтовані 

ціни. 

(101) Через обмеженість альтернативних джерел постачання товарів, що задовольняли б 

попит за нормальними умовами торгівлі, домінуюча компанія стає для покупців 

торговельним партнером, стосунків з яким важко уникнути. 

(102) За таких умов споживачі потребують спеціального правового захисту, оскільки сам 

ринковий механізм з адекватним рівнем конкуренції вже не функціонує і не може 

захистити їх належним чином. 

(103) За відсутності ефективної конкуренції на ринку скрапленого газу для побутових 

потреб населення (у балонах) споживачі не мають альтернативних джерел придбання 

зазначеного товару. Тому при купівлі скрапленого газу споживачі вимушені 

погоджуватись на ціни домінуючої компанії, що було б неможливим за умов 

існування значної конкуренції на ринку. 

(104) Дії ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції на ринку скрапленого газу для побутових потреб населення (у балонах) 

в межах негазифікованих населених пунктів Харківської області, адже в такому 

випадку споживачі могли б обирати між кількома виконавцями, і в разі ущемлення їх 

інтересів – обрати іншого виконавця таких послуг. 

(105) Враховуючи наведене, матеріалами Справи в їх сукупності доведено, що дії                       

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у включенні завищених експлуатаційних 

витрат до ціни реалізації Скрапленого газу, що реалізувався населенню Харківської 

області, протягом грудня 2015 року, 2016 – 2018 років, є порушенням законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 

13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, шляхом 

встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов 

існування значної конкуренції на ринку послуг з реалізації скрапленого газу для 

побутових потреб населення (у балонах). 

5.     Заперечення Відповідача та їх спростування 

(106) Листом від 03.05.2019 № 234 (вх. № 3276) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» надало 

заперечення на подання про попередні висновки у Справі, які зводяться до того, що 

подання не містить фактичних даних про обсяги та вартість понесених ним 

експлуатаційних витрат (за всіма статтями витрат) під час реалізації скрапленого 

газу для побутових потреб населення протягом вересня – грудня 2015 року та 2016 –

2018 років, а також принципів порядку та підходу до формування витрат, якими 

воно повинно керуватися під час віднесення витрат до виду діяльності з реалізації 

Скрапленого газу, за відсутності яких, на думку ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», 

висновок про завищення вартості реалізації Скрапленого газу в розмірі                    



19 

 

276 грн/один балон, а також в розмірі 348 грн/один балон, у цілому є 

необґрунтованим та безпідставним. 

(107) З цього приводу слід зазначити, що предметом розгляду Справи є включення                 

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» окремих завищених експлуатаційних витрат до ціни 

реалізації Скрапленого газу, а отже, у поданні зазначено про експлуатаційні витрати, 

які є завищеними, а також наведено обґрунтування такого завищення та відповідні 

розрахунки.  

(108) Крім того, у ході розгляду Справи територіальним відділенням доведено, що 

експлуатаційні витрати ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» можуть бути віднесені до 

конкретного виду діяльності ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», зокрема, реалізація 

скрапленого газу для побутових потреб населення (у балонах) та реалізація 

скрапленого газу як моторного пального. 

(109) Натомість, визначений ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» метод калькулювання може 

призвести до збільшення ціни на Скраплений газ, собівартість якого є нижчою, ніж 

розраховані ним ціни. 

(110) Більш того, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» не спростувало твердження, що метод 

розподілу витрат, прийнятий на його підприємстві, не призводить до завищення 

вартості одного балона Скрапленого газу. 

(111) Також ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» зазначає, що у поданні не наведена гранична 

відпускна ціна з ПДВ з урахуванням розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.08.1999 № 696, рентабельність на Скраплений газ обмежена у 

відсотках (20 %) до власних витрат ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» у період дії цін. 

Утім у поданні не йдеться про завищення рівня рентабельності на реалізацію                      

ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Скрапленого газу. 

(112) Крім того, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» зазначає, що висновок про завищення в 

цілому планової ціни (276,00 грн) ґрунтується лише на необґрунтованому віднесенні 

до планової ціни окремих обсягів витрат на електроенергію, а фактичні дані про 

понесені експлуатаційні витрати ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» у цілому (за повним 

переліком статей витрат) у період дії цін із реалізації Скрапленого газу не наведені. 

Тобто, фактично ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» підтвердило необґрунтоване 

включення ним вказаних витрат до вартості реалізації Скрапленого газу. 

(113) Аналогічно вищенаведеному ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» зазначає й щодо витрат 

скрапленого газу на технологічні потреби, витрат скрапленого газу для власних 

потреб (заправка авто «кліть»), витрат на банківські послуги, інших витрат (% 

овердрафту, штрафи, ПДВ, не віднесений до податкового кредиту, податки, збори та 

інші платежі (крім ПДВ та податку на прибуток), витрат із відшкодування                        

ПАТ «ХАРКІВГАЗ» податку на землю, а отже, підтвердило необґрунтоване 

включення ним вказаних витрат до вартості реалізації Скрапленого газу. 

(114) Крім того, такі твердження ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» щодо того, що подання не 

містить фактичних даних про обсяги та вартість включених ним експлуатаційних 

витрат під час реалізації скрапленого газу для побутових потреб населення протягом 

вересня – грудня 2015 року та 2016 – 2018 років, не можуть бути взяті до уваги, 

оскільки, на підставі інформації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», до розрахунку ціни 

реалізації Скрапленого газу ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» у розмірі 276 грн/один 

балон були закладені витрати за січень – листопад 2015 року, а в розмірі 348 

грн/один балон за січень – квітень 2018 року, що підтверджується наявними у Справі 

матеріалами. 

(115) Будь-яких інших доводів та зауважень, які б спростовували висновки Відділення про 

завищення окремих експлуатаційних витрат, які були включені до вартості реалізації 
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Скрапленого газу, ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» Відділенню не надало. 

6.     Висновки у справі 

Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а зауваженнями й запереченнями 

Відповідача не спростовано висновок про те, що ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», 

займаючи протягом вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 років монопольне 

(домінуюче) становище на ринку послуг із реалізації скрапленого газу для побутових 

потреб населення (у балонах) у межах негазифікованих населених пунктів 

Харківської області із часткою 100 %, своїми діями, які полягають у включенні 

завищених експлуатаційних витрат до ціни реалізації скрапленого газу для 

побутових потреб населення (у балонах), що реалізувався населенню Харківської 

області, протягом грудня 2015 року 2016 – 2018 років, вчинило порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 частини 

другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

7.     Визначення розміру штрафу  

(116) Зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням законодавства 

про захист економічної конкуренції (пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»). 

(117) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції«, за порушення, передбачене пунктом 2 статті 50 цього 

Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта 

господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний 

рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

(118) Відповідно до копії форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» за 2018 рік чистий дохід ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) становив 243 710 000 (двісті сорок три мільйони сімсот 

десять тисяч) гривень. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв 

і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила 

розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України                            

від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за                

№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

№ 169-р) (зі змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету 

України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (м. Харків, ідентифікаційний код 36224035) за результатами 

діяльності в період вересня – грудня 2015 року, 2016 – 2018 років займало монопольне 

(домінуюче) становище на ринку послуг із реалізації скрапленого газу для побутових 

потреб населення (у балонах) у межах негазифікованих населених пунктів Харківської 

області із часткою 100 %. 

2. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у включенні завищених експлуатаційних витрат до 

ціни реалізації скрапленого газу для побутових потреб населення (у балонах), що 

реалізувався населенню Харківської області, протягом грудня 2015 року, 2016 – 2018 
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років, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

пунктом 1 частини другої статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо 

було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку послуг із реалізації 

скрапленого газу для побутових потреб населення (у балонах) у межах негазифікованих 

населених пунктів Харківської області. 

3. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 3 000 000 (три мільйони) гривень. 

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» припинити порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, наведене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, про що протягом    

2-місячного строку з дня отримання рішення повідомити Антимонопольний комітет 

України із наданням копій підтвердних документів. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання 

рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання 

зобов’язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що 

підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з 

дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

Голова Колегії               Ю. ТЕРЕНТЬЄВ  
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Додаток 1 

 

Перелік негазифікованих населених пунктів Харківської області 

 

Назва району 

Харківської області 

Перелік негазифікованих населених пунктів 

Балаклійський с. Крейдянка, с. Раківка, с. Соколівка, с. Новомиколаївка,  

с. Пазіївка, с. Першотравневе, с. Норцівка, с. Мирна Долина,  

с. Криничне, с. Червоний Шлях, с. Вільхуватка, с. Бородоярське,  

с. Берестянка, с. Волвенкове, с. Глазунівка, с. Серафимівка, с. 

Байрак, с. Щурівка, с. Вовчий Яр 

Барвінківський с. Надеждівка, с. Погонівка, с. Федорівка, с. Барашівка,  

с. Гаврилівка, с. Африканівка, с. Богданове, с. Іванівка, с. Ковалівка, 

с. Котівка, с. Малинівка, с. Новобогданове, с. Пригоже, с. Степове, 

с. Червона зоря, с. Григорівка, с. Малолітки, с. Миколаївка,  

с. Петрівка, с. Гришуваха, с. Степок, с. Василівка-II, с. Василівка,  

с. Веселе, с. Маяк, с. Новопавлівка, с. Олександрівка, с. Іванівка,  

с. Велика Андріївка, с. Високе, с. Семиланне, с. Ставкова Балка,  

с. Червона Поляна, с. Червоне, с. Мар'ївка, с. Дібровне, с. Курулька, 

с. Нова Дмитрівка, с. Пашкове, с. Мечебилове, с. Стара Семенівка, 

с. Українка, с. Федорівка, с. Нова Миколаївка, с. Червоний Лиман,  

с. Подолівка, с. Архангелівка, с. Благодатне, с. Данилівка,  

с. Олександрівка, с-ще Язикове 

Близнюківський с. Алісівка, с. Безпальцеве, с. Рижове, с. Башилівка, с. Лугове,  

с. Новоіванівка, с. Новопокровка, с. Рясне, с. Софіївка, с. Червоне,  

с. Берестове, с. Новоселівка, с. Остерське, с. Преображенівка,  

с. Тимофіївка, с. Бурбулатове, с. Вільне Перше, с. Вільне Друге,  

с. Енергетиків, с. Миколаївка Перша, с. Олександрівка, с. Верхня 

Самара, с. Варварівка, с. Веселе, с. Павлівка, с. Федорівка,  

с. Добровілля, с. Берестове, с. Ганнівка, с. Одинецьке, с. Яковівка,  

с. Шевченкове Перше, с. Шевченкове Друге, с. Криштопівка,  

с. Андріївка, с. Дмитрівка, с. Миколаївка Друга, с. Самійлівка,  

с. Лукашівка, с. Водолазьке, с. Водяне, с. Ганно-Рудаєве,  

с. Дмитрівка, с. Катеринівка, с. Ладне, с. Миролюбівка, с. Сергіїва 

Балка, с. Степове, с. Надеждине, с. Верхове, с. Настасівка,  

с. Якімівка, с. Морокине, с. Новотроїцьке, с. Привілля,  

с. Новоукраїнка, с. Новомиколаївка, с. Холодне, с. Васюкове,  

с. Григорівка, с. Микільське, с. Острівщина, с. Валер’яновка,  

с. Дунине, с. Серафимівка, с. Вишневе, с. Далеке, с. Бубнове Перше, 

с. Новопавлівка, с. Семенівка, с. Дубове, с. Плахтіївка, с. Софіївка 

Перша, с. Зубове, с. Мар’ївка, с. Новомар’ївка, с. Новоселівка,  

с. Роздолівка, с. Рудаєве, с. Уплатне, с. Милівка, с. Новоуплатне,  

с. Кленове 

Богодухівський с. Паляничники, с. Мар'їне, с-ще Першотравневе, с. Вінницькі Івани, 

с. Дегтярі, с. Коротке, с. Дмитрівка, с. Бабаки, с. Горбанівка,  

с. Матвіївка, с. Новософіївка, с. Новоукраїнка, с. Щербаки,  

с. Зарябинка, с. Леськівка, с. Івано-Шийчине, с. Братениця,  

с. Тимофіївка, с. Пісочин, с. Шигимагине,  

с. Крисине (частково), с. Бабенки, с. Кадниця, с. Новоселівка,  

с. Яблучне, с. Вертіївка, с. Ріпки, с. Сінне, с. Шийчине, с. Шуби,  

с. Кияни, с. Павлове, с. Скосогорівка, с-ще Степне, с. Гарбузи,  

с. Воскресенівка, с. Іванівка, с. Корбині Івани, с-ще Зарічне,  
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с. Мар'їни, с. Шкарлати, с. Байрак 

Борівський с. Лозова, с. Бахтин, с. Голубівка, с. Ольгівка, с. Новий Мир,  

с. Глущенкове, с. Андріївка, с. Червоний став, с. Борівська 

Андріївка, с. Вишневе, с. Копанки, с. Зелений Гай, с. Гаврилівка,  

с. Калинове, с. Ясинувате 

Валківський Журавлі, Розсохівка, Трохимівка, Халимонівка, Золочівське, 

Корсунове, Рідкодуб, Соснівка, Війтенки, Коверівка, Тетющине, 

Крута Балка, Ландишове, Новоселівка, Гвоздьове, Корсунівка, 

Круглик, Старі Валки, Кузьмівка, Бугаївка, Бурякове, Корнієнкове, 

Косенкове, Мала Кадигробівка, Перепелицівка, Рудий Байрак, 

Тупицівка, Щербинівка, Зайцівка, Катричівка, Шийки, Гузівка, 

Семківка, Колодківка, Михайлівка, Різдвяне, Скельки, Суха Балка, 

Яхременки, Велика Кадигробівка, Водяна Балка, Гребінники, 

Мірошники, Тугаївка, Маніли, Лісконоги, Новий Мерчик, 

Завгороднє, Майдан, Шелудькове, Дорофіївка, Литвинівка, 

Петренкове 

Великобурлуцький с. Вільхуватка, с. Рублене, смт Приколотне, с-ще Федорівка,  

с. Анискине, с. Артільне, с. Гогине, с. Довжанка, с. Водяне,  

с. Березники, с. Чорне, с-ще Миколаївка, с. Довгеньке, с. Крейдянка, 

с. Грачівка, с-ще Курганне, с. Зарубінка, с. Озерне, с. Купіне,  

с. Слізневе, с. Івашкине, с. Потихонове, с. Лобанівка, с. Шипувате, 

с. Соніно, с. Мілове, с. Нефедівка, с. Веселе, с. Устинівка,  

с. Чугунівка, с. Малий Бурлук, с. Нестерівка, с. Широке,  

с. Шев'яківка, с. Шевченкове, с. Середній Бурлук, с. Нова 

Олександрівка, с. Гнилиця, с. Жуків Яр, с. Красне, с. Аркушине,  

с-ще Литвинівка, с. Юр'євка, с. Лозове, с. Зелений Гай, с. Манцівка, 

с-ще Підсереднє, с. Полковниче, с-ще Куп'єваха,  

с. Михайлівка, с-ще Дорошенкове, с. Новоселівка, с-ще Малахове,  

с. Катеринівка, с. Амбарне, с. Хатнє, с-ще Сірий Яр,  

с-ще Микільське, с-ще Комсомольське, с-ще Красноярське 

Вовчанський с. Волохівське, с. Земляний Яр, с. Варварівка, с. Миколаївка,  

с. Хрипуни, с. Зибини, с. Покаляне, с. Волохівка, с. Бочкове,  

с. Караїчне, с. Бугруватка, с. Приліпка, с. Землянки, с. Бударки,  

с. Іванівка, с. Благодатне, с. Василівка, с. Захарівка, с. Бережне,  

с. Нестерне, с. Дегтярне, с. Кругле, с. Піщане, с. Шабельне,  

с. Новоолександрівка, с. Бавкшеївка, с. Вірівка, с. Лозова,  

с. Охрімівка, с. Мала Вовча, с. Рибалкине, с. Чайківка,  

с. Петропавлівка, с. Ганопілля, с. Гарбузівка, с. Пільна,  

с. Українське, с. Різникове, с. Бузове, с. Красний Яр, с. Лошакове,  

с. Сердобине, с. Хижнякове, с. Черняків, с. Рубіжне, с. Байрак,  

с. Варварівка, с. Верхній Салтів, с. Замулівка, с. Українка, с. Верхня 

Писарівка, с. Шестерівка, с. Стариця, с. Ізбицьке, с. Шевченкове,  

с. Вишневе, с. Гонтарівка, с. Дідівка, с. Зарічне, с. Кирилівка,  

с. Москалівка, с. Паськівка, с. Перківка, с. Погоріле, с. Радькове,  

с. Середівка, с. Томахівка, с. Федорівка, с. Хотімля, с. Шестакове,  

с. Широке 

Дворічанський с. Гороб'ївка, с. Піщанка, с. Лиман Перший, с. Строївка 

Дергачівський 1) територія Прудянської селищної ради: смт Прудянка, с. Цупівка, 

с. Шаповалівка; 

2) територія Козачоплопанської селищної ради: смт Козача Лопань, 

с-ще Ветеринарне, с. Гранів, с. Нова Козача, с. Шевченка; 

3) територія Проходівської сільської ради: с. Малі Проходи,  

с. Алісівка, с. Великі Проходи, с. Висока Яруга 



24 

 

Зачепилівський с. Орчик, с. Залінійне, с. Зарічна 

Зміївський с. Гужвинське, с. Кирюхи, с. Кисле, с. Кравцове, с. Погоріле,  

с. Реп'яхівка, с. Велика Гомільша, с. Западня, с. Клименівка,  

с. Козачка, с. Гайдари, с. Камплиця, с. Коропове, с. Геївка, с. Суха 

Гомільша, селище Лісне, с. Мохнач, с. Бірочок Другий, с. Вилівка,  

с. Глибока Долина, с. Гришківка, с-ще Безпалівка, с. Дудківка,  

с. Жаданівка, с. Аксютівка, с. Колісники, с. Островерхівка,  

с. Сидори, с. Тросне 

Золочівський с. Березівка, с. Вікнине, с. Цилюрики, с. Писарівка, с. Розсоховате,  

с. Карасівка, с. Муравське, с. Малижине, с. Бугаї другі,  

с. Миронівка, с. Сніги, с. Леміщене, с. Возрожденівка,  

с. Мартинівка, с. Мерло, с. Цапівка, с. Вільшанське, с. Гресі,  

с. Гур'їв, с. Сот. Козачок, с. Зіньківське, с. Борохи, с. Морозова 

Долина,с. Баранівка, с. Басове, с. Постольне, с. Рясне, с. Рідний 

край, с. Стогнії, с. Широкий Яр, с. Соснівка, с. Андріївка, с. Окіп,  

с. Тимофіївка, с. Костянтинівка, с. Червона Зоря, с. Дуванка 

 

Ізюмський Чорнобаївка, Дмитрівка, Карнаухівка, Петропілля, Андріївка, 

Співаківка, Іванчуківка, Поляна, Новопавлівка, Щасливе, Лисогірка, 

Синичено, Суха Кам'янка, Тихоцьке, Левківка, Іванівка, Глинське, 

Забавне, Пимонівка, Крамарівка, Іскра, Рідний Край, Підвисоке, 

Боголюбівка 

Кегичівський с. Мажарка, с. Серго 

Коломацький с. Гладківка, с. Панасівка, с. Трудолюбівка, с. Вдовичено,  

с. Ганнівка, с. Гришкове, с. Гуртовівка, с. Каленикове,  

с. Крамарівка, с. Мірошниківка, с. Прядківка, с. Явтухівка,  

с. Білоусове, с. Григорівка, с. Нагальне, с. Петропавлівка,  

с. Підлісне, с. Цепочкіне, с. Андрусівка, с. Бондарівка, с. Бровкове, 

с. Латишівка, с. Миколаївка 

Красноградський с. Кирилівка, с. Високе, с. Світле 

Краснокутський смт Краснокутськ, с. Чернищина,, с. Любівка, с. Качалівка,  

с. Кусторівка, с. Бузове, с. Петрівське, с. Колонтаїв, с. Котелевка,  

с. Ковалівка, с. Слобідка, с. Березівка, с. Комарівка 

Куп'янський с. Вишнівка, с. Василівка, с. Садове, с. Самборівка, с. Курочкине,  

с. Єгорівка, с. Кислівка, с. Котлярівка, с. Крохмальне, с. Табаївка,  

с. Соболівка, с. Голубівка, с. Радьківка, с-ще Піщане, с. Василівка,  

с. Дорошівка, с. Берестове, с. Болдирівка, с. Прокопівка,  

с. Осадьківка, с. Стінка, с. Тамарганівка, с. Пойдунівка, с. Пристін, 

с. Сеньок, с. Прилютове, с. Вовчий яр, с. Цибівка, с. Миколаївка-1, 

с. Миколаївка-2, с. Смородьківка, с. Ковалівка, с. Пономарівка,  

с. Ягідне, с. Тарасівка, с. Орлянка, с. Миколаївка, с. Затишне,  

с. Іванівка, с. Новоселівка 

Лозівський с. Миронівка, с. Шугаївка, с. Яблучне,  с. Барабашівка,  

с. Надеждине, с. Дивізійне, с. Михайлівка, с. Братолюбівка,  

с. Бунакове, с. Святошине, с. Копані, с. Мар’янівка, с. Олексіївка,  

с. Литовщина, с. Поди, с. Привілля, с. Страсне, с. Бакшарівка,  

с. Бритай, с. Зелений Гай, с. Новоселівка, с. Роздори, с. Садове,         

с. Іванівка, с. Богомолівка, с. Павлівка Друга, с. Різдвянка, с. Нове, 

с. Вільне, с. Степанівка 

Нововодолазький с. Рябухіне, с. Василівське, с. Ключеводське, с. Клинове,  

с. Москальцівка, с. Білоусівка, с. Гаврилівка, с. Печиївка, с. Червона 

Поляна Караванського Старостинського округу, с. Бахметівка,  
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с. Мануйлове, с. Кут, с. Пластунівка, с. Стулепівка, с. Головнівка  

Первомайський с. Берека, с. Верхній Бишкин, с. Ново Берецьке, с. Новоєгорівка,  

с. Кіптівка, с. Тимченки, с. Берестки, с. Сумці, с. Максимівка,  

с. Крюкове, с. Краснопавлівське, с. Булацелівка, с. Зеленівка,  

с. Парижське, с. Побєда, с. Нове, с. Крутоярка, с. Берестки, с. 

Рокитне, с. Перерізнівка, с. Миколаївка, с. Нова Семенівка 

Печенізький с. Кицівка, с. П'ятницьке, с. Новий Бурлук, с. Борщова, с. Ганнівка, 

с. Гарашківка, с. Першотравневе, с. Гуслівка 

Сахновщинський с. Германівка, с. Чорнолозка, с. Аполлонівка, с. Красна Гірка,  

с. Лесівка, с. Миколаївка, с. Червона Долина, с. Багата Чернещина, 

с. Малі Бучки, с. Володимирівка, с. Козирів, с. Орільське,  

с. Староволодимирівка, с. Дар-Надежда, с. Максимівка,  

с. Загаркушено, с. Дубові Гряди, с. Катеринівка, с. Берестове,  

с. Олександрівка, с. Піскувате, с. Халтуріна, с. Бондарівка,  

с. Надеждино, с. Андріївка, с. Кас'янівка, с. Кузьминівка, с. Зелений 

Клин, с. Нова Балка, с. Петрівка, с. Степанівка, с. Нова Чернещина, 

с. Калинівка, с. Костянтинівка, с. Гаркушине, с. Тернуватка,  

с. Яковлівка, с. Тавежня, с. Скиртяне, с. Судиха, с. Чапаєва,  

с. Миколаївка 

Харківський с. Бідряги, с. Бистре, с. Байрак, с. Бобрівка, сел. Фрунзе, с. Гурине, 

сел. Спартаси, с. Кринички, с. Лелюки, с. Зелене, с. Нескучне,  

сел. Радгоспне, с. Верхня Роганка, с. Сороківка, с. Красне,  

с. Мороховець, с. Бісквітне, с. Коропи, с. Петрівка, с. Українське,  

с. Борове, с. Лелюки, с. Тернова, с. Перемога, с. Бутенкове,  

с. Михайлівка, с. Черняки 

Чугуївський с. Зарожне, с. Тетлега, с. Юрченкове, с. Таганка, с. Пушкарне,  

с. Степове, с. Студенок, с. Ртищівка, с. Миколаївка, с. Зауддя,  

с. Піщане 

Шевченківський с. Ленінка, с. Микольське, с. Кравцівка, с. Станіславка, с. Старий 

Чизвік, с. Березівка, с. Бараново, с. Худояр,с. Великі Хутори,  

с. Одрадне, с. Тетянівка, с. Нижній Бурлук, с. Володимирівка,  

с. Іванівка, с. Михайловка, с. Смолівка, с. Шевченкове,  

с. Шишковка, с. Новомиколаївка, с. Горожановка, с. Іванівка,  

с. Олександрівка, с. Олексіївка, с. Самарське, с. Ставище, с. Новий 

Лиман, с. Новостепанівка, с. Дуванка, с. Федорівка, с. Михайлівка, 

с. Сазонівка 
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Додаток 2  

Інформація щодо закупівлі ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» скрапленого газу для побутових 

потреб населення (у балонах) Харківської області 

Дата Обсяг 

придбаного 

скрапленого 

газу, тонн  

Вартість 

придбаного 

скрапленого 

газу (без 

ПДВ та 

акцизу), грн 

Назва суб'єкта 

господарювання, у якого 

ТОВ «Харківрегіонгаз« 

придбавало скраплений газ 

на спеціалізованих 

аукціонах 

Дата 

аукціону 

Номер 

аукціону 

1 2 3 4 5 6 

18.11.2015  19,360 123 963,86 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

20.11.2015  20,080 128 574,08 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

23.11.2015  24,200 154 954,82 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

24.11.2015  20,340 130 238,88 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

25.11.2015  20,880 133 696,38 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

27.11.2015  20,900 133 824,62 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

30.11.2015  43,800 280 455,25 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2015 12(185)-1 

28.12.2015  48,250 308 948,78 ПАТ «Укргазвидобування» 24.11.2015 13(186)-1 

17.01.2016  24,950 159 756,93 ПАТ «Укргазвидобування» 22.12.2015 14(187)-1 

11.02.2016 20,420 130 750,96 ПАТ «Укргазвидобування» 28.01.2016 15(188)-1 

13.02.2016  20,100 128 701,98 ПАТ «Укргазвидобування» 28.01.2016 15(188)-1 

15.02.2016 20,180 129 214,23 ПАТ «Укргазвидобування» 28.01.2016 15(188)-1 

17.02.2016 20,060 128 445,85 ПАТ «Укргазвидобування» 28.01.2016 15(188)-1 

22.02.2016 19,640 125 756,56 ПАТ «Укргазвидобування» 28.01.2016 15(188)-1 

05.03.2016 19,380 124 091,88 ПАТ «Укрнафта» 23.02.2016 16(189)-2 

16.05.2016 24,600 157 516,06 ПАТ «Укргазвидобування» 26.04.2016 18(191)-1 

09.06.2016 47,050 289 744,88 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2016 19(192)-1 

11.06.2016 23,450 144 410,58 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2016 19(192)-1 

19.07.2016 46,300 285 126,20 ПАТ «Укргазвидобування» 30.06.2016 20(193)-1 

21.07.2016 24,100 148 413,43 ПАТ «Укргазвидобування» 30.06.2016 20(193)-1 

25.07.2016 23,900 147 181,78 ПАТ «Укргазвидобування» 30.06.2016 20(193)-1 

12.08.2016 17,900 110 232,38 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 

13.08.2016 19,000 117 006,43 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 

16.08.2016 18,880 116 267,44 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 

19.08.2016 17,700 109 000,73 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 

23.08.2016 17,660 108 754,40 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 

24.08.2016 19,200 118 238,08 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 

31.08.2016 15,520 95 575,78 ПАТ «Укргазвидобування» 28.07.2016 21(194)-1 
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08.09.2016 19,060 117 375,93 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

09.09.2016 19,340 119 100,23 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

13.09.2016 18,180 111 956,68 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

16.09.2016 18,260 112 449,34 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

20.09.2016 19,840 122 179,35 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

27.09.2016 17,700 109 000,73 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

29.09.2016 13,540 83 382,48 ПАТ «Укргазвидобування» 30.08.2016 22(195)-1 

06.10.2016 19,180 118 114,92 ПАТ «Укргазвидобування» 29.09.2016 23(196)-1 

07.10.2016 19,240 118 484,41 ПАТ «Укргазвидобування» 29.09.2016 23(196)-1 

13.10.2016 20,840 128 337,58 ПАТ «Укргазвидобування» 29.09.2016 23(196)-1 

14.10.2016 20,020 123 287,83 ПАТ «Укргазвидобування» 29.09.2016 23(196)-1 

17.10.2016 20,980 129 199,73 ПАТ «Укргазвидобування» 29.09.2016 23(196)-1 

19.10.2016 20,500 126 243,78 ПАТ «Укргазвидобування» 29.09.2016 23(196)-1 

15.11.2016 48,950 301 445,53 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2016 24(197)-1 

21.11.2016 49,350 303 908,82 ПАТ «Укргазвидобування» 27.10.2016 24(197)-1 

14.12.2016 19,240 118 484,41 ПАТ «Укргазвидобування» 29.11.2016 25(198)-1 

16.12.2016 19,400 119 469,73 ПАТ «Укргазвидобування» 29.11.2016 25(198)-1 

19.12.2016 19,720 121 440,36 ПАТ «Укргазвидобування» 29.11.2016 25(198)-1 

14.12.2016 24,700 152 108,36 ПАТ «Укргазвидобування» 29.11.2016 25(198)-1 

27.12.2016 24,900 153 340,01 ПАТ «Укргазвидобування» 29.11.2016 25(198)-1 

17.01.2017 20,800 128 091,25 ПАТ «Укргазвидобування» 27.12.2016 26(199)-1 

19.01.2017 19,900 122 548,84 ПАТ «Укргазвидобування» 27.12.2016 26(199)-1 

21.01.2017 20,400 125 627,96 ПАТ «Укргазвидобування» 27.12.2016 26(199)-1 

13.02.2017 70,800 436 002,92 ПАТ «Укргазвидобування» 26.01.2017 27(200)-1 

30.03.2017 33,940 209 010,44 ПАТ «Укргазвидобування» 27.02.2017 28(201)-1 

20.04.2017 19,240 118 484,41 ПАТ «Укргазвидобування» 28.03.2017 29(202)-1 

24.04.2017 19,900 122 548,84 ПАТ «Укргазвидобування» 28.03.2017 29(202)-1 

26.04.2017 19,380 119 346,56 ПАТ «Укргазвидобування» 28.03.2017 29(202)-1 

29.04.2017 18,880 116 267,44 ПАТ «Укргазвидобування» 28.03.2017 29(202)-1 

18.05.2017 18,520 116 237,85 ПАТ «Укргазвидобування» 27.04.2017 30(203)-1 

22.05.2017 17,260 108 329,66 ПАТ «Укргазвидобування» 27.04.2017 30(203)-1 

24.05.2017 17,300 108 580,71 ПАТ «Укргазвидобування» 27.04.2017 30(203)-1 

31.05.2017 9,920 62 261,31 ПАТ «Укргазвидобування» 27.04.2017 30(203)-1 

15.05.2017 24,950 156 594,72 ПАТ «Укргазвидобування» 27.04.2017 30(203)-1 

16.06.2017 99,900 627 006,54 ПАТ «Укргазвидобування» 25.05.2017 31(204)-1 

12.07.2017 48,450 304 088,76 ПАТ «Укргазвидобування» 27.06.2017 32(205)-1 
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17.07.2017 49,000 307 540,74 ПАТ «Укргазвидобування» 27.06.2017 32(205)-1 

08.08.2017 17,660 110 840,19 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

10.08.2017 18,060 113 350,73 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

11.08.2017 1,500 9 414,51 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

14.08.2017 16,680 104 689,37 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

17.08.2017 18,000 112 974,15 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

23.08.2017 17,340 108 831,77 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

29.08.2017 15,760 98 915,14 ПАТ «Укргазвидобування» 27.07.2017 33(206)-1 

04.09.2017 19,060 119 627,07 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

06.09.2017 13,440 84 354,03 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

08.09.2017 18,720 117 493,12 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

08.09.2017 18,020 113 099,67 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

12.09.2017 19,420 121 886,39 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

12.09.2017 18,120 113 727,31 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

14.09.2017 18,500 116 112,32 ПАТ «Укргазвидобування» 29.08.2017 34(207)-1 

04.10.2017 32,250 202 412,02 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2017 35(208)-1 

05.10.2017 32,800 205 864,01 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2017 35(208)-1 

09.10.2017 32,150 201 784,38 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2017 35(208)-1 

10.11.2017 102,700 644 580,29 ПАТ «Укргазвидобування» 26.10.2017 36(209)-1 

11.12.2017 18,280 114 731,52 ПАТ «Укргазвидобування» 28.11.2017 37(210)-1 

13.12.2017 18,880 117 995,22 ПАТ «Укргазвидобування» 28.11.2017 37(210)-1 

15.12.2017 18,600 116 739,96 ПАТ «Укргазвидобування» 28.11.2017 37(210)-1 

18.12.2017 18,400 115 484,68 ПАТ «Укргазвидобування» 28.11.2017 37(210)-1 

26.12.2017 8,740 54 855,22 ПАТ «Укргазвидобування» 28.11.2017 37(210)-1 

11.01.2018 19,000 119 250,49 ПАТ «Укргазвидобування» 21.12.2017 38(211)-1 

13.01.2018 19,040 119 501,54 ПАТ «Укргазвидобування» 21.12.2017 38(211)-1 

16.01.2018 18,260 114 606,00 ПАТ «Укргазвидобування» 21.12.2017 38(211)-1 

23.01.2018 18,800 117 995,22 ПАТ «Укргазвидобування» 21.12.2017 38(211)-1 

30.01.2018 3,100 19 456,66 ПАТ «Укргазвидобування» 21.12.2017 38(211)-1 

31.01.2018 1,600 10 042,15 ПАТ «Укргазвидобування» 21.12.2017 38(211)-1 

10.02.2018 18,400 115 484,53 ПАТ «Укргазвидобування» 25.01.2018 39(212)-1 

16.02.2018 18,340 115 107,95 ПАТ «Укргазвидобування» 25.01.2018 39(212)-1 

20.02.2018 1,400 8 786,87 ПАТ «Укргазвидобування» 25.01.2018 39(212)-1 

15.06.2018 17,500 109 835,97 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

15.06.2018 16,520 103 685,02 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

16.06.2018 17,000 106 697,67 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 
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16.06.2018 17,260 108 329,66 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

18.06.2018 17,200 107 952,93 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

18.06.2018 16,500 103 559,64 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

19.06.2018 17,280 108 455,04 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

19.06.2018 17,160 107 702,02 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

19.06.2018 3,200 20 084,27 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

19.06.2018 3,100 19 456,63 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

20.06.2018 16,500 103 559,50 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

20.06.2018 17,340 108 831,62 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

22.06.2018 17,480 109 710,31 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

26.06.2018 17,820 111 844,41 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

26.06.2018 18,600 116 739,96 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

26.06.2018 3,120 19 582,16 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

27.06.2018 18,320 114 982,58 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

27.06.2018 18,280 114 731,52 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

29.06.2018 18,480 115 986,64 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

29.06.2018 18,360 115 233,48 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

30.06.2018 15,760 98 915,02 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

30.06.2018 16,560 103 936,08 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

30.06.2018 17,260 108 329,52 ПАТ «Укргазвидобування» 31.05.2018 41(214)-1 

10.07.2018 18,980 119 124,97 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

13.07.2018 17,180 107 827,41 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

16.07.2018 18,180 114 103,74 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

17.07.2018 19,000 119 250,49 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

18.07.2018 18,920 118 748,22 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

18.07.2018 17,860 112 095,32 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

20.07.2018 18,380 115 359,01 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

23.07.2018 15,520 97 408,82 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

25.07.2018 15,540 97 534,22 ПАТ «Укргазвидобування» 26.06.2018 42(215)-1 

01.08.2018 17,340 108 831,77 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

02.08.2018 2,600 16 318,47 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

02.08.2018 17,180 107 827,41 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

03.08.2018 16,640 104 438,32 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

03.08.2018 3,120 19 582,16 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

04.08.2018 16,540 103 810,55 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

04.08.2018 3,200 20 084,27 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 
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16.08.2018 17,000 106 694,81 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

17.08.2018 19,300 121 133,23 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

17.08.2018 2,700 16 946,10 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

20.08.2018 17,560 110 212,56 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

20.08.2018 3,120 19 582,16 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

21.08.2018 3,160 19 833,22 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

21.08.2018 17,920 112 471,89 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

22.08.2018 18,260 114 605,99 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

23.08.2018 18,600 116 739,80 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

28.08.2018 2,900 18 201,37 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

29.08.2018 2,600 16 318,47 ПАТ «Укргазвидобування» 26.07.2018 43(216)-1 

08.09.2018 3,140 19 707,68 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

08.09.2018 3,140 19 707,68 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

12.09.2018 3,260 20 460,85 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

13.09.2018 3,200 20 084,27 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

13.09.2018 3,240 20 335,32 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

14.09.2018 3,280 20 586,37 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

17.09.2018 17,960 112 722,95 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

18.09.2018 18,320 114 982,58 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

18.09.2018 3,280 20 586,37 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

19.09.2018 18,180 114 103,89 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

19.09.2018 19,020 119 375,86 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

19.09.2018 3,360 21 088,48 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

20.09.2018 18,060 113 350,58 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

21.09.2018 18,040 113 225,05 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

21.09.2018 3,420 21 465,06 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

24.09.2018 18,260 114 605,85 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

25.09.2018 18,380 115 359,16 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

25.09.2018 18,640 116 990,85 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

26.09.2018 18,580 116 614,42 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

26.09.2018 3,380 21 214,01 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

27.09.2018 17,300 108 580,57 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

27.09.2018 3,520 22 092,69 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

28.09.2018 20,300 127 409,57 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

28.09.2018 3,380 21 214,01 ПАТ «Укргазвидобування» 28.08.2018 44(217)-1 

08.10.2018 18,680 117 241,91 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 
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11.10.2018 3,420 21 465,06 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

13.10.2018 3,480 21 841,64 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

15.10.2018 18,540 116 363,37 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

15.10.2018 3,260 20 460,85 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

15.10.2018 3,260 20 460,85 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

16.10.2018 17,920 112 472,04 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

18.10.2018 3,280 20 586,37 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

19.10.2018 1,480 9 288,97 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

19.10.2018 2,280 14 310,04 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

22.10.2018 3,200 20 084,27 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

22.10.2018 17,440 109 459,25 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

23.10.2018 17,300 108 580,71 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

23.10.2018 3,440 21 590,58 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

23.10.2018 17,400 109 208,20 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

24.10.2018 3,320 20 837,42 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

24.10.2018 17,040 106 948,72 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

25.10.2018 17,640 110 714,67 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

25.10.2018 3,440 21 590,58 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

25.10.2018 17,140 107 576,50 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

26.10.2018 18,080 113 476,26 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

26.10.2018 18,980 119 124,81 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

26.10.2018 3,440 21 590,58 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

26.10.2018 3,300 20 711,90 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

27.10.2018 17,100 107 325,30 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

27.10.2018 18,220 114 354,79 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

29.10.2018 17,640 110 714,52 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

29.10.2018 3,440 21 590,58 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

31.10.2018 3,360 21 088,48 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

31.10.2018 3,220 20 209,79 ПАТ «Укргазвидобування» 27.09.2018 45(218)-1 

01.11.2018 17,120 107 450,82 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

05.11.2018 3,420 21 465,06 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

07.11.2018 18,640 116 990,85 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

09.11.2018 17,200 107 952,93 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

09.11.2018 3,500 21 967,17 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

12.11.2018 18,020 113 099,52 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

14.11.2018 18,080 113 476,26 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 
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15.11.2018 17,460 109 584,78 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

15.11.2018 3,440 21 590,58 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

16.11.2018 18,740 117 618,64 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

16.11.2018 3,240 20 335,35 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

17.11.2018 18,280 114 731,52 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

19.11.2018 19,000 119 250,33 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

20.11.2018 18,200 114 229,42 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

21.11.2018 18,760 117 744,17 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

22.11.2018 3,240 20 335,35 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

22.11.2018 19,200 120 505,60 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

22.11.2018 3,420 21 465,06 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

23.11.2018 18,600 116 739,80 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

27.11.2018 3,420 21 465,06 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

28.11.2018 18,080 113 476,26 ПАТ «Укргазвидобування» 25.10.2018 46(219)-1 

01.12.2018 18,720 148 245,24 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

03.12.2018 17,480 138 425,57 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

05.12.2018 17,180 136 049,85 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

05.12.2018 18,540 146 819,81 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

07.12.2018 17,580 139 217,77 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

10.12.2018 18,720 148 245,24 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

13.12.2018 18,740 148 403,62 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

14.12.2018 18,320 145 077,61 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

15.12.2018 19,180 151 888,02 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

17.12.2018 18,520 146 661,73 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

18.12.2018 3,360 26 608,12 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

18.12.2018 3,520 27 875,17 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

18.12.2018 18,340 145 235,99 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

21.12.2018 18,240 144 444,38 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

27.12.2018 3,260 25 816,21 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

27.12.2018 3,240 25 657,83 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

28.12.2018 3,460 27 400,02 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

28.12.2018 3,300 26 132,97 ПАТ «Укргазвидобування» 27.11.2018 47(220)-1 

 



Додаток 3 

Інформація щодо середньозваженої вартості закупівлі та реалізації ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» скрапленого газу для побутових потреб населення 

(у балонах) 

 
 

 


