
Звіт про управління ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» 

 

Огляд діяльності 

 

ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» здійснює ліцензовану господарську діяльність з постачання природного газу 
на території м. Харків та Харківської області, відповідно до ст.9 Закону України №329-VIII від 09.04.2015р.  
«Про ринок природного газу» та Ліцензії, виданої на підставі Постанови НКРЕКП від 11.05.2017р. №633. 
ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» є постачальником  природного газу із спеціальними обов’язками для побутових 
споживачів (населення) на території м. Харків та Харківської області (єдиний постачальник)  
 Основними постачальниками природного газу у 2018 році  для подальшої реалізації у розрізі категорій 
споживачів були: 
- для побутових споживачів та релігійних установ - НАК «Нафтогаз України»; 
- для бюджет установ та промислових підприємств – ТОВ «РГК Трейдінг». 
 

Корпоративна структура 

 

 ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» (далі Товариство) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб 20.01.2015р. Початок ведення господарської діяльності розпочався 01.07.2015р. Основний вид діяльності 
за КВЕД 35.23. «Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи». Товариство є платником податків на 
загальних умовах та стоїть на обліку у Харківському управлінні Офісу ВПП ДФС.   
Товариство є юридичною особою, яке створене відповідно до чинного законодавства України на невизначений 
строк, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові 
бланки,  має право відкривати (закривати) поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. 
Єдиним учасником Товариства є ПАТ “ХАРКІВГАЗ” (юридична особа створена та зареєстрована за 
законодавством України). Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. У Товаристві створено 
одноособовий виконавчий орган – Директор, який здійснює керівництво (управління) господарською 
діяльністю Товариства.  Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що 
належать до компетенції Загальних зборів учасників. 
 

Стратегія Товариства 

 

Основною метою діяльності Товариства є забезпечення безпечного та безперебійного постачання 
природного газу споживачам всіх категорій. На сьогоднішній день Товариство обслуговує: 964тис. побутових 
споживачів (населення) з них 214тис. побутові споживачі, які отримують пільги та субсидії; 495 бюджетних 
установ; 3044 промислових та 129 релігійних установ міста Харків та Харківської області. 

Обсяг реалізованого природного газу з ресурсу ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» по 
Харківській області та м. Харків за 2017-2018 рр. 

 

Категорії/територія 
діяльності 

січень – грудень, тис.м.куб. 

2017 2018  +/- % 

Населення  730 297 736 671 6 374 0,9 

Бюджет  13 625 7 504 -6 121 -44,9 

Релігійні організації  812 876 64 7,9 

Промисловість 30 677 27 194 -3483 -11,3 

Всього 775411 772 244 -3167 -0,4 
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