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ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 
1.1. Це Положення, відповідно до чинного законодавства України та Статуту 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ                                
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (далі – ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”),                          
визначає загальні правові, економічні та соціальні засади організації і діяльності 
Відокремленого структурного підрозділу -  АРТЕМІВСЬКОГО УПРАВЛIННЯ                              
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ, його права    та обов’язки, мету та напрями 
діяльності, організаційнй структуру та органи управління, порядок їх формування                             
та компетенцію, порядок утворення та використання майна,    умови реорганізації та ліквідації. 

1.2 АРТЕМІВСЬКЕ  УПРАВЛIННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
(КОД ЄДРПОУ 20317035) (далі - Відокремлений структурний підрозділ), який за своєю 
організаційно-правовою формою є Відокремленим структурним підрозділом ПАТ 
“ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” із правовим статусом суб’єкта без права юридичної особи, здійснює 
частину делегованих господарських функцій ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” відповідно до мети 
(цілей), завдань  та предмету діяльності ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ                  
ТА  ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”( далі–ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”)                     
є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА                          
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, яке засновано 
разом із Відокремленим структурним підрозділом відповідно до рішення Державного 
комітету України по нафті і газу № 80 від 11.03.94р., шляхом перетворення Донецького 
обласного підприємства по газопостачанню та газифікації “Донецькоблгаз” у Відкрите 
акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію 
підприємств” від 15 червня 1993 р.  № 210/93. 

1.4. Згідно з Розпорядженням Фонду Державного Майна України  № 12-РРА                            
від 11.01.97 р. Державного пакету акцій  у статутному фонді  ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  
“Донецькоблгаз” немає. 

1.5.  Повна офіційна назва Відокремленого структурного підрозділу:  
1.5.1. Українською мовою:  АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
   1.5.2. Російською мовою: АРТЕМОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО                 

ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ 
1.6 Скорочена назва Відокремленого структурного підрозділу: 
  
1.6.1. Українською мовою: АРТЕМІВСЬКЕ УГГ 
 
1.6.2. Російською мовою: АРТЕМОВСКОЕ УГГ  

 
1.7. Місцезнаходження Відокремленого структурного підрозділу            

«АРТЕМІВСЬКОГО УГГ» ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»: 84500, Донецька обл., місто 
Артемівськ, Носакова, будинок 3   

1.8  Відокремлений структурний підрозділ діє в межах делегованих йому                                  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” повноважень, обсяг яких може бути змінено шляхом прийняття 
відповідних управлінсько-організаційних рішень ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  

1.9. ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  вносить відповідні реєстраційні дії по Відокремленому 
структурному підрозділу в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців України.  



Положення АРТЕМІВСЬКОГО УГГ    
                                                                                                                                      Лист 2 

 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  

 

1.10. На Відокремлений структурний підрозділ поширюється дія Статуту                      
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” та усіх Положень ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, прийнятих 
Загальними зборами ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” та обов`язкових до виконання, рішення 
компетентних органів, наказів та регламентних документів ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, 
наказів та розпоряджень начальника відокремленого структурного підрозліду, прийнятого               
в межах його повноважень, а також дія цього Положення, яке затверджується наглядовою 
радою ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  та норми чинного законодавства України.  

1.11. Відокремлений структурний підрозділ діє в межах правового статусу без права 
юридичної особи, має круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням та кодом 
ЄДРПОУ 20317035  АРТЕМІВСЬКОГО УПРАВЛIННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ                            
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ, користується своїми бланками та реквізитами                                                  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, діє в межах чинного законодавства України без обмеження 
строку діяльності. 

1.12. Відокремлений структурний підрозділ має окремий баланс,                                            
що входить у зведений баланс ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, балансовий звіт Відокремленого 
структурного підрозділу надається ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” щоквартально у терміни,           
які визначаються Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 

1.12. Відокремлений структурний підрозділ за погодженням із Головою правління 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  відкриває поточні розрахункові рахунки, та інші рахунки                       
в банківських установах   за місцем свого знаходження в установленому порядку. 

1.13. Відокремлений структурний підрозділ складає незавершений баланс і формує  
додатковий капітал. 

1.14 Відокремлений структурний підрозділ створено на невизначений термін 
діяльності для забезпечення виконання ліцензійних вимог та господарських функцій                            
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” та більш повного задоволення потреб користувачів,                               
які обслуговуються Відокремленим структурним підрозділом, у природниму                                
та зріджениму газі. 

1.15 Це Положення затверджується Наглядовою радою ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”                  
і може бути змінено та доповнено лише Наглядовою радою ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”                    
в разі термінового задоволення поточних виробничих потреб або у зв’язку із зміною 
відповідних нормативно-правових актів чинного законодавства України, що регулює 
правовідносини щодо виконання комплексу робіт  по експлуатації систем газопостачання 
природного та зрідженого газу, відповідно до частини делегованих Відокремленому 
структурному товариству господарських функцій    ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  відповідно 
до мети (цілей), завдань та предмету діяльності ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  по розподілу 
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, та постачання природного газу, 
газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом. 

1.16.  Зміни та доповнення до Положення про Відокремлений структурний 
підрозділ, підписуються Головою Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”,                                
та направляються на затвердження Наглядовою радою ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.                  

1.17. Положення про відділи, цехи, дільниці та інші структурні підрозділи 
Відокремленого структурного підрозділу затверджуються Правлінням                                             
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 

1.18. Акти та документи Відокремленого структурного підрозділу, які призначені        
для третіх осіб, повинні містити будь-яке з найменувань Відокремленого структурного 
підрозділу, вказаних у пунктах 1.5, 1.6. цього Положення.  

1.19. Відокремлений структурний підрозділ самостійно здійснює заходи                         
щодо досудового врегулювання спорів, які виникають під час його господарської діяльності,                      
в межах визначених цим Положенням, Статутом ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”,                              
чинним законодавством України. 
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2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ . 

 
2.1. АРТЕМІВСЬКЕ УГГ діє від імені  ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”   
2.2.  Метою діяльності Відокремленого структурного підрозділу – є впровадження 

комплексу заходів спрямованих на отримання та збільшення прибутковості через: 
2.2.1. Технічне сприяння при здійсненні ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  статутних завдань                
по більш повному  і своєчасному задоволенню поточних та виробничих потреб користувачів, 
які обслуговуються Відокремленим структурним підрозділом, постачання природного, 
нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, природного газу, газу (метану) вугільних 
родовищ  за регульованим тарифом, в межах ліцензій ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  
2.2.2.   Технічне забезпечення виконання робіт по розподілу природного, нафтового газу                     
і газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу, газу (метану) вугільних 
родовищ  за регульованим тарифом.  
2.2.3. Технічне виконання робіт щодо проектування, будівництво та ремонт газових мереж.           
2.2.4.Комплексне забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи  
стійкого забезпечення споживачів; 
2.2.5.Постійне проведення заходів направлених на розвиток газового комплексу, 
збереження існуючих та створення нових виробничо-технічних і технологічних зв’язків; 
2.2.6.Постіно проводити заходи, які направлені на підвищення рівня надання  
газотранспортних послуг, вдосконалення технічного рівня системи газопостачання, також 
ведення виробництва у відповідності до сучасних екологічних норм і правил,                                 
які застосовуються на екологічно небезпечних виробництвах; 
2.2.7.Системне впровадження вимог щодо відповідності показників діяльності  
Відокремленого структурного підрозділу меті ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  по отриманню 
міжнародних стандартів та правил аудиту; 
2.2.8.Одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової  
та іншої господарської діяльності, дозволеної законодавчими актами України                                   
з метою розвитку ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  в цілому, та погодженої із Правлінням                  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  із метою задоволення соціальних, економічних інтересів 
трудового колективу та інтересів акціонерів.  

 
2.3. Засобами досягнення мети  є: 

• технічне та технологічне забезпечення сучасних умов розподілу, транспортування                
та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, природного 
газу, газу (метану) вугільних родовищ  за регульованим тарифом;  

• комплексна реалізація платних робіт, послуг та товарів, постійне впровадження                     
дій щодо їх якості та конкурентноспроможності;     

• за погодженням із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  створення та впровадження дієвих 
механізмів щодо підвищення якості обліку газу та розрахунків споживачами; 

• забезпечення сучасних методів та технологій щодо зниження витрат на виробництво          
та реалізацію робіт, продукції і послуг.  
 

2.4. Предметом діяльності Відокремленого структурного підрозділу є: 

2.4.1. Розподілення та постачання газу, зокрема: 
2.4.1.1.  Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи,                        
для задоволення потреб споживачів природного газу, відповідно до отриманих                                
від газотранспортних організацій поставлених обсягів; 
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2.4.1.2. Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ,  
на території, яку обслуговує Відокремлений структурний підрозділ в зоні розташування 
розподільних газопроводів, що перебувають у власності та користуванні                                        
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”; 
2.4.1.3. Постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим  
тарифом, у відповідність до вимог Типового договору на постачання природного газу                      
за регульованим тарифом в разі відповідного підтвердження в установленому порядку  
оператором Єдиної  газотранспортної  системи  України місячного обсягу  газу, виділеного 
Постачальником для  забезпечення об'єктів Споживача; 
2.4.1.4. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом, відповідно до Ліцензійних  
умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим 
тарифом (ліцензії ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”), безпосередньо споживачам, за вільними 
цінами та в умовах конкуренції, забезпечуючи технічне виконання ліцензійних умов                     
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”; 
2.4.1.5. Організація забезпечення споживачів природним і зрідженим газом;  
2.4.1.6.Здійснення закупівлі та продажу зрідженого газу об’єктам промислового,                    
комунального і побутового призначення та населенню Донецької області (посередницькі 
послуги в торгівлі хімічними речовинами), виключно в межах ліцензій                                         
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, та за погодженням із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”,                   
запровадивши організаційні основи конкурсних торгів з продажу природного газу                         
для подальшої реалізації споживачам; 
2.4.1.7.Організація обліку, прийнятого природного газу від постачальників в пунктах 
приймання-передачі протранспортованого газу на газорозподільній станції і поставленого                  
(протранспортованого) природного газу споживачам, контроль за обсягами                                  
його використання та застосування необхідних заходів по дотриманню режиму 
газопостачання. 
Облік протраспортованого та реалізованого споживачу газу здійснюється Споживачем 
спільно з газопостачальним та газорозподільним підприємством.  
Постачання газу споживачу здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку газу. 
Монтаж та налагодження вузлів обліку газу здійснюється відповідно до проектної 
документації, розробленої на підставі наданих замовнику газорозподільним підприємством 
технічних умов на проектування обєма системи газопостачання. 
Перевірки технічного стану комерційних вузлів обліку газу та правильності розрахунків 
протранспортованого та реалізованого споживачу газу проводяться уповноваженими 
представниками Відокремленого структурного підрозділу та споживача у порядку                   
та терміни,  що передбачені умовами договору розподілу природного газу або окремою 
технічною угодою  
Постачання природного, а також скрапленого газу від групових резервуарних установок 
здійснюється безперервно відповідно до Правил безпеки систем газопостачання,                             
що затверджуються у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
2.4.1.8.Надання послуг по забезпеченню зрідженим газом об’єктів промислового,  
комунального і побутового призначення та населення Донецької області, проводиться                       
з метою надання соціальних гарантій населенню та забезпечення організованого відпуску 
палива споживачам до отримання фондів на тверде паливо і зріджений газ,                                       
а також затвердження обласного бюджету, за погодженням із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”; 
2.4.1.9. Створення, технічне обслуговування і безпечна експлуатація газових мереж, споруд, 
обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання різних 
ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних 
ситуацій силами аварійно-диспетчерстких служб ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”,                                 
які працюють цілодобово, включаючи вихідні і святкові дні, з залученням, при необхідності, 



Положення АРТЕМІВСЬКОГО УГГ    
                                                                                                                                      Лист 5 

 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  

 

інших служб. Аварійно-диспетчерські служби повинні бути забезпеченні провідним зв’язком 
«104», зв’язком з спецслужбами та засобами радіозв’язку; 

2.4.10. Здійснення своєчасного попередження, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій,  
які  погрожують здоров'ю та життю людей, враховуючи, що газорозподільчі пункти,                   
інше які обслуговуються Відокремленим структурним підрозділом, відносяться                        
до потенційно небезпечних об'єктів,  на  яких можливі аварії із залповими викидами 
вибухонебезпечних і токсичних продуктів,  вибухами  й  загоряннями  
(пожежами) в апаратурі,  виробничих  приміщеннях  і  зовнішніх спорудах,  які можуть 
призвести до зруйнування  будинків,  споруд, технологічного устаткування, ураження людей, 
негативного впливу на довкілля. Відокремлений структурний підрозділ, розробляє 
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, 
зазначаючи в ньому вимоги  до   їх   складу,  змісту  та  форми,  процедуру затвердження. 
Вимоги такого Положення та Планів обов'язкові для виконання всіма працівниками 
Відокремленого структурного підрозділу; 
2.4.11. Виконання планових та позапланових  робіт, пов’язаних  з  безперервним  та   
безаварійним газопостачанням споживачів, здійснюється службою з експлуатації підземних 
газопроводів, газорегуляторних пунктів, захисту газопроводів від корозії, яка є складовою 
Відокремленого структурного підрозділу, виконуються роботи з технічного 
обслуговування систем газопостачання згідно з перспективними та поточними планами. 
Системи газопостачання, які експлуатуються, знаходяться під систематичним наглядом, 
підлягають перевіркам технічного стану, поточним і капітальним ремонтам. Технічний стан 
зовнішніх газопроводів і споруд контролюється комплексом заходів (обходом, комплексним 
обстеженням за допомогою приладів, вимірювань потенціалів та інше).                                                       
2.4.12.  Будівництво газових мереж та споруд для природного і скрапленого газу.  
Початок будівництва дозволяється проводити після проектування систем газопостачання 
згідно із затвердженими схемами газопостачання України, областей, районів, міст,                  
селищ та сіл, які повинні розроблятися на основі схем і проектів, генеральних планів 
населених пунктів з урахуванням розвитку їх на перспективу та згідно з вимогами 
нормативно-правових актів.  
2.4.13.  Комплексне виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, 
ремонтних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, виконання ремонтних                                                     
і пусконалагоджувальних робіт в котельнях різного призначення, проводиться 
Відокремленим структурним підрозділом за умови, що такі роботи будуть проведені                    
в обсязі і встановлені строки, та наявне обладнання повністю комплектне                           
(включаючи технічну документацію) і знаходиться у справному стані, що не приведе                      
до порушень техніки безпеки; 
2.4.14. Розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву, 
реконструкції і технічному переозброєнню системи газопостачання природним і скрапленим 
газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі газопроводи                               
та інші споруди систем транспортування і використання газу, проводиться у відповідності      
до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та ДБН А. 2.2-3-2012                   
«Склад       та зміст проектної документації на будівництво», ДБН В.2.5-20-2001. 
2.4.15. Здійсненння торгових операцій по придбанню та реалізації газового обладання, 
запасних частин та інших товарів, проводиться за погодженням                                                           
із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”; 
2.4.16. Розробка та здійснення поточних та перспективних планів розвитку систем 
газопостачання району; 
2.4.17. Виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт)                  
по обладнанню автомобілів устаткуванням для природного і скрапленого газу як палива; 
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2.4.218. Утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних пунктів і станцій 
для заправки автомобілів природним і скрапленим газом як паливом. Будівництво газових 
мереж, газозаправних пунктв і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим 
газом; 
2.4.19. Видача технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем 
газопостачання незалежно від форм власності; 
2.4.20. Установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування 
газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно-вимірювальних 
приладів; 
2.4.21. Проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці; 
2.4.22.Професійна підготовка, навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації 
робітників, спеціалістів, професіоналів, технічних службовців та керівників, включаючи 
питання охорони праці, у тому числі через власний учбово-курсовий комбінат професійного 
навчання; 
2.4.23. Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель                
і споруд; 
2.4.24. Паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих 
речовин, загазованості; 
2.4.25. Здійснення пуско-налагоджувальних робіт; 
2.4.28. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції                
та капітального ремонту); 
2.4.26. Розроблення проектів схем газопостачання 
2.4.27. Участь від імені ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” та за письмовим погодженням                       
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  в процедурах закупівель, які проводяться підприємствами, 
установами та організаціями різних форм власності. 
2.4.28.Організація і проведення науково-прикладних досліджень і дослідницько-
конструкторських робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних 
та інших розробок. 
2.4.29. Забезпечення заходів із безперебійного постачання населенню, бюджетним 
організаціям, промисловим та комунальним підприємствам, а також фізичним особам-
підприємцям комплексу послуг з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) 
вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ                        
і скрапленого газу, відповідно до затвердженого графіку постачання споживачам, 
забезпечуючи технічне виконання ліцензійних умов ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”;   
 

2.4.2. Виробництво теплової енергії 
2.4.2.1. Виробництво теплової енергії та відповідного технологічного устаткування, технічної  

бази для його ремонту, обслуговування або відповідних договорів на виконання ремонтних 
робіт, надання послуг з обслуговування, забезпечуючи технічне виконання ліцензійних умов 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”;   

2.4.2.2. Продаж теплової енергії споживачам забезпечуючи технічне виконання ліцензійних 

умов ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”; 

2.4.2.3. Транспортування теплової енергії  магістральними та місцевими (розподільчими)  

тепловими мережами в зоні обслуговування Відокремленого структурного підрозділу                   
з дотриманням вимог правил транспортування; 

2.4.2.4. Постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності в сфері 
теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоенергоцентралях, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних                                 
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або поновлюваних джерел енергії), забезпечуючи технічне виконання ліцензійних умов       
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.  

 
2.4.3. Будівництво 
2.4.3.1. Розробка перспективних планів розвитку системи газопостачання, відповідно                     
до комплексного планування та забудови в зоні обслуговування Відокремленого структурного 
підрозділу. 
2.4.3.2. Розроблення містобудівної документації, інженерної інфраструктури населених  
пунктів в зоні обслуговування Відокремленого структурного підрозділу. 
2.4.3.3. Здійснення  капітального будівництва об’єктів  газопостачання, у тому числі                       
на  правах замовника і власними силами, відповідно до вимог Правил безпеки систем 
газопостачання Затверджих Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України від 15.05.2015 № 285, ДБН В. 2.5-20-2012, та ДБН В.2.5-41:2009. 
2.4.3.4. Здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та   
землерийних робіт в зоні обслуговування Відокремленого структурного підрозділу,            
2.4.3.5.  Виконання поточних та  капітальних ремонтів об’єктів  газопостачання, газових  
приладів, засобів автотранспорту для підприємств та індивідуальних замовників,  
2.4.3.6.Зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж  
інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту; для звичайних умов, для території з складними інженерно-геологічними умовами 
(підроблювальні території) в зоні обслуговування Відокремленого структурного 
підрозділу. 
2.4.3.7.Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд (фундаментів:  
збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, 
громадських і житлових; малоповерхових, каркасів виробничих; малоповерхових, бетонних 
та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд – житлових, громадських                   
та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель             
і споруд окремих конструкцій житлових та громадських, житлових, адміністративних                
і громадських будівель каркасного, панельного та об’ємноблочного типів; малоповерхових, 
каркасів виробничих; малоповерхових, із дрібно штучних виробів, з природного каменю,                
з цегли та блоків; простих форм, складних форм, дерев’яних несучих на об’єктах житлово-
громадського призначення, огороджувальних та вбудованих, клеєної деревини                                  
і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових                          
(вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління 
залізобетонних, металевих, дерев’яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів 
великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, 
облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій 
покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих, Відокремлений 
структурний підрозділ, при виконанні зазначених видів робіт, технологічно повинен 
дотримуватись: 
 - нормативно-технічних вимог (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ТУ); забезпечення охорони 
навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000; забезпечення техніки 
безпеки та охорони праці. 
2.4.3.8.Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд, улаштування основ збірних                  
та монолітних фундаментів, може проводитись Відокремленим структурним підрозділом. 
2.4.3.9.Пусконалагоджувальні роботи паливно-енергетичного комплексу, електротехнічного  
обладнання, систем автоматизованого управління та диспетчеризації, систем водопостачання 
і каналізації, систем опалювання, котелен, теплопунктів; приладів обліку теплоносіїв, 
технологічного обладнання, систем вентиляції та кондиціонування повітря, об’єктів 
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комунального господарства, приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем, систем 
вентиліції та кондеціонування повітря, теплотехнічного обладнання, проводять працівники 
Відокремленого структурного підрозділу . 
2.4.3.11. Пусконалагоджувальні роботи електротехнічного обладнання та комплексів  
катодного захисту.     
2.4.3.12. Виконання пусконалагоджувальних робіт на газифікованих промислових,  
сільськогосподарських,  комунально-побутових і приватних об’єктах, може проводитись 
Відокремленим структурним підрозділом.  
2.4.3.13.Монтаж інженерних споруд.  
2.4.3.14. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем: газопостачання  
високого, середнього та низького тиску, газорегуляторні пункти (ГРП) та установки (ГРУ); 
водопостачання внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикового, групового                             
і локального; каналізації дощової, побутової та виробничої, водопостачання та каналізації; 
теплових і гарячого водопостачання, електропостачання, і електроосвітлення; зв’язку, 
радіо,телебачення інформаційних систем; автоматизації та контрольно-вимірювальних 
приладів. 
2.4.3.15.Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем,  приладів і засобів вимірювання:  
газопостачання та газообладнання; опалення, водопроводу та каналізації; теплових і гарячого 
водопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря; електропостачання, 
електрообладнання і електроосвітлення; зв’язку, радіо,телебачення інформаційних систем; 
автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів. 
2.4.3.16.Монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних  
систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, 
машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення 
сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва паперу               
та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів 
електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого 
електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної та охоронної 
сигналізації, антен),  апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для запису 
та відтворення звуку та зображення; 
2.4.3.17.Монтаж комплексів захисту газопроводів: антикорозійний, електричний                            
та електрохімічний. 
Технічне виконання таких монтажних робіт Відокремленим структурним підрозділом, 
передбачає, що підземні сталеві газопроводи і резервуари ЗВГ слід захищати від ґрунтової 
корозії і корозії блукаючими струмами у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.5-29:2006 
Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система 
газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії 
2.4.3.18.Монтаж технологічного устаткування паливно-енергетичного комплексу, об’єктів  
комунального господарства, об’єктів  водопостачанні і каналізації, електротехнічного 
обладнання, об’єктів зв’язку, сигналізації та комунікацій, приладів і засобів контрольно-
вимірювальних систем, систем вентиліції та кондеціонування повітря, теплотехнічного 
обладнання. 
2.4.3.19.Здійснення пуску газу до заново газифікованих об’єктів. 
2.4.3.20.Здійснення на договірній основі  врізок  об’єктів  газопостачання,  що будуються,               
в існуючі газові  мережі. 
2.4.3.21.Поопераційний контроль за будівництвом об’єктів газопостачання відповідно                    
до ДБН і ПБСГ. 
2.4.3.22.Контроль за якістю ізоляційних робіт. 
2.4.3.23.Підготовка та видача довідок котельним, промисловим підприємствам, організаціям  
для отримання дозволу на використання природного газу. 
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2.4.3.24.Надання  на договірній основі послуг по продажу, установці, ремонту та  заміні,  
повірці введенню в  дію та  експлуатацію у встановленому порядку газових та побутових 
лічильників усіх типів, внесених до державного реєстру України і дозволених                            
до використання, що є у власності ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, а також тих, що придбані 
замовниками (споживачами), за погодженням із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
Будівництво, фінансування будівництва автозаправних станцій по заправці зрідженим                 
та стиснутим газом згідно ліцензій для ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” на даний вид послуг,                       
за погодженням із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
2.4.3.25.Технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання житлових і громадських  
будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-
побутового обслуговування населення, групових та індивідуальних установок ЗВГ. 
 
2.4.4. Проектувальні роботи, обстеження: 
2.4.4.1. Вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих                                      
та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж. 
2.4.4.2. Проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;          
для звичайних умов, для території з складними інженерно-геологічними умовами 
(підроблювальні території). 
2.4.4.3. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель  
та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, інженерних споруд, 
для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв’язку                                    
та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), 
транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд                                   
(локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв. Виконання 
окремих видів робіт (надання послуг), пов'язаних із створенням об'єкту архітектури 
проведення авторського і технічного наздору за будівництвом. 
2.4.4.4. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд: газопостачання                      
та газоустаткування; водопроводу та каналізації, опалення, вентиляція  та кондиціонування 
повітря;  електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і засобів 
контрольно вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, 
інформаційних систем. 
2.4.4.5. Проектування зовнішніх інженерних мереж систем і споруд газопостачання високого,  
середнього та низького тиску водопостачання, каналізації, електропостачання                                     
та електрообладнання. 
2.4.4.6. Проектування систем теплогазопостачання, інших інженерних мереж і об'єктів  
промислового та цивільного призначення. 
2.4.4.7. Розроблення спеціальних розділів проектів: охорони праці; антикорозійного захисту;  
проектування організації будівництва; виконання будівельних робіт. 
2.4.4.8. Розроблення спеціальних розділів проектів, оцінка впливу на навколишнє середовище  
(нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт). 
2.4.4.9. Технологічне проектування об’єктів паливно-енергетичного комплексу, об'єктів  
комунального господарства, об'єктів водопостачання і каналізації, приладів і засобів 
контрольно вимірювальних систем. 
2.4.4.10.   Погодження проектів за раніше виданими технічними умовами. 
2.4.4.11.  Участь у  прийомі до експлуатації об’єктів газопостачання.  
2.4.4.12. Рівні відповідальності надійності будівель та споруд, види та умови будівництва  
об’єкту проектування (звичайні умови, території зі складними інженерно-геологічними 
умовами). 
2.4.4.13.  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування у цих сферах. 



Положення АРТЕМІВСЬКОГО УГГ    
                                                                                                                                      Лист 10 

 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  

 

2.4.4.14.  Виконання функцій розробника у проектуванні інженерних систем, технічний нагляд  
за будівництвом інженерних систем. 
2.4.4.15.  Технічний огляд, і оцінка стану будівельних конструкцій , будівель, споруд                       
та інженерних мереж. Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій, 
будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і необхідних характеристик 
матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури 
на об’єктах і у лабораторіях). 
2.4.4.16.  Обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд,  
інженерних мереж та споруд. 
2.4.4.17.  Виконання функцій генерального підрядника у будівництві інженерних систем. 
2.4.4.18.  Виконання функцій замовника з будівництва та проектування об’єктів цивільного              
та соціально-побутового призначення. 
2.4.4.19.  Розробка  проектів  та  виконання  робіт  по розвитку  систем  газопостачання  міста,  
по капітальному ремонту газових мереж та споруд на них. 
2.4.4.20. Видача технічних умов на розробку проектів  по  газопостачанню  населенню,  
промисловим та комунально-побутовим організаціям, приватним організаціям. 
2.4.4.21. Видача на договірній основі  інформації з  питань газифікації районів, селищ, окремих  
об’єктів та  обсягів газифікації. 
2.4.4.22.  Здійснення реєстрації ордерів під усі види земельних робіт. 
2.4.4.23.  Паспортизація  та інвентаризація будівель та споруд. 
 

2.4.5. Метрологічні послуги. 
2.4.5.1. Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду –  
вимірювання параметрів потоку, витрати, об’єму речовин; вимірювання тиску, вакуумні 
вимірювання; температурні та теплофізичні вимірювання, фізико-хімічні вимірювання. 
Технічне виконання таких робіт Відокремленим структурним підрозділом, передбачає 
застосування норм Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».                         
2.4.5.2. Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду –  
геометричних величин, електричних та магнітних величин на лінійних частинах 
газопроводів та електрообладнанні. 
2.4.5.3. Вимірювання пов’язані с технологічними процесами підприємств. 
2.4.5.4. Санітарно-гігієнічні  дослідження факторів виробничого середовища та  трудового  
процесу.  
2.4.5.5. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на  
підприємствах. 
2.4.5.6. Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин                    
в атмосферне повітря для підприємств. 
2.4.5.7. Діагностика дієздатності газовикористовуючого та газозберігаючого обладнання                 
та трубопровідних конструкцій. 
2.4.5.8. Електротехнічні вимірювання при монтажі, налагодженні, експлуатації, ремонті  
електричних мереж, електрообладнання.  
2.4.5.9.  Вимірювання електричних, магнітних та метричних параметрів при будівництві,  
монтажі, обслуговуванні газопроводів та споруд на них.  
2.4.5.10. Вимірювання електричних, магнітних та метричних параметрів при комплексному  
приладному  обстеженні газопроводів.  
2.4.5.11. Електротехнічні вимірювання та випробовування.  
2.4.5.12. Ремонт  та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування 
2.4.5.13.  Повірка контрольно-вимірювальних приладів газового господарства. 
Технічне виконання таких робіт Відокремленим структурним підрозділом, передбачає 
проведення ремонту, повірки автоматики і засобів вимірювальної техніки. 
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2.4.5.14. Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів. 
2.4.5.15. Технічне обслуговування, ремонт і повірка промислових та побутових сигналізаторів  
газів, течепошукачів газів та газових лічильників. 
2.4.5.16. Повірка коректорів об'єму газу; повірка датчиків температури та тиску 
 
2.4.6. Небезпечні роботи 
2.4.6.1. Діяльність пов’язана з розробкою, виготовленням, зберіганням, перевезенням,  
придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
2.4.6.2. Виконання робіт підвищеної небезпеки: роботи з небезпечними речовинами  
(пропан-бутан, дизельне паливо, кисень, ацетилен). Налагодження, експлуатація, ремонт                    
і технічне обслуговування об’єктів, обладнання та приладів, пов’язаних з використанням, 
зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (пропан-бутан, дизельне паливо, 
кисень, ацетилен). 
2.4.6.3. Зберігання, експлуатація балонів, ємностей (автоцистерн і стаціонарних посудин,           
що працюють під тиском до 1,6 МПа) зі зрідженим газом (пропан-бутан), їх заповнення, 
спорожнення (у тому числі наповнення автомобільних балонів зрідженим газом                  
(пропан-бутан). 
2.4.6.4. Зберігання, експлуатація балонів зі зрідженими газами (кисень, ацетилен), балонів,  
ємностей (автоцистерн і стаціонарних посудин, що працюють під тиском до 1,6 МПа)                    
зі зрідженим газом (пропан-бутан), їх заповнення, спорожнення (у тому числі наповнення 
автомобільних балонів зрідженим газом (пропан-бутан), ремонт (без застосування 
зварювання) балонів, автоцистерн та ємностей зі зрідженим газом (пропан-бутаном). 
2.4.6.5. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах. 
2.4.6.6. Роботи, пов’язані з підготовкою автоцистерн, балонів і ємностей до зливу-наливу  
небезпечних речовин (зріджений газ пропан-бутан). 
2.4.6.7. Злив з резервуарів нафтопродуктів. 
2.4.6.8. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки: електроустановки до 1000В                 
та електрообладнання. Робота на діючому електрообладнанні до та понад 1000в.  
2.4.6.9. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки: посудини що працюють під  
тиском понад 0,07 МПа.  
2.4.6.10. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, яке обчислюється на балансі  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”: обладнання та лінійні частини розподільчих газопроводів систем 
газопостачання природного газу (низького, середнього та високого тиску 1-й та 2й 
категорій), споруд на них та газовикористовуючого обладнання; водогрійні котли; посудини 
що працюють під тиском понад 0,07 МПа; підйомні споруди (автомобільні крани, 
електротельфери, кран-балки електричні, механічні, гідравлічні підйомники); 
електроустаткування та електрообладнання; технологічні транспортні засоби; зварювальне 
обладнання, обладнання для газоплазменої обробки металів.  
2.4.6.11. Виконання робіт підвищеної небезпеки – огляд (крім первинного та позачергового              
у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) та гідравлічні 
випробування посудин що працюють під тиском понад 0,07 МПа; балонів сталевих зварних 
для зріджених вуглеводневих газів (пропану, бутану та їх сумішей), об’ємом до 50л на тиск 
до 1,6 МПа;  балонів сталевих зварних, які встановлюються як витратні ємності                              
для зріджених вуглеводневих газів (пропану, бутану та їх сумішей), що використовуються                  
як паливо для автомобілів. 
2.4.6.12.  Виконання робіт підвищеної небезпеки – огляд (крім первинного та позачергового        
у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) випробування 
(гідравлічні із застосуванням води)  неруйнівні (візуально-оптичні, ультразвукові, 
магнітопорошкові, радіаційні), руйнівні (механічні випробування, вимірювання твердості), 
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експертне обстеження (технічне діагностування) наступного обладнання: посудин                         
що працюють під тиском понад 0,07 МПа (крім огляду балонів);  обладнання та лінійні 
частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруд на них             
та газокористувального обладнання (крім огляду та експертного обстеження). 
2.4.6.13.  Зварювальні, газополум’яні, паяльні роботи. 
2.4.6.14.  Роботи в охоронних зонах ліній електропостачання, діючих газопроводів а також  
споруд на них. 
2.4.6.15. Роботи з використанням ручних електро-, пневмомашин та інструментів. 
2.4.6.16. Виконання робіт підвищеної небезпеки – випробування: неруйнівний контроль  
(візуально-оптичний, ультразвуковий, радіографічний, магнітопорошковий); руйнівний 
контроль  (механічні випробування, вимірювання твердості); технічне діагностування; 
технічний огляд трубопроводів систем газопостачання, котлів парових та водогрійних, 
посудин що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води. 
2.4.6.17.  Використання стекловати, шлаковати, мастики на бітумній основі,  
перхлорвінілових та бакелітових матеріалів. 
2.4.6.18.  Застосування лакофарбних покриттів, грунтовок та шпакльовок на основі  
нітрофарб, полімерних композицій, роботи з нанесення антикорозійного покриття. 
2.4.6.19. Обстеження, ремонт та  чищення димоходів та вентиляційних каналів. 
2.4.6.20.  Роботи в колодязях, шурфах. траншеях, котлованах,  замкненому  просторі  
(ємностях). 
2.4.6.21.  Земляні роботи, які виконуються на глибині більш 2-х метрів або в зоні  
розташування підземних комунікацій, 
2.4.6.22.  Роботи на висоті, в тому числі з механічними підйомниками. Стропальні роботи. 
2.4.6.23. Будівництво, монтаж та демонтаж будинків, а також відновлення та укріплення                      
їх аварійної частини. 
2.4.6.24.  Вантажно-розвантажувальні  роботи за допомогою машин та механізмів. 
2.4.6.25. Управління тракторами та самохідними технологічними засобами. 
2.4.6.26.  Проведення посвідчення, випробування та ремонтів вантажопідіймальних машин              
та  механізмів.  
2.4.6.27.  Виконання робіт щодо ідентифікації та декларуванню об'єктів підвищеної  
небезпеки.  
2.4.6.28.  Обслуговування, експлуатація, ремонт, капітальний ремонт вибухозахищеного  
електрообладнання.   
2.4.6.29.  Технічний огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного  
строку експлуатації, виникнення аварії) вантажопідіймальних кранів та підйомників               
(крани  мостові електричні в/п до 10т; крани стрілові самоході в/п до 22,5т; талі до 3т; 
підйомники (автовишки) в/п до 0,3т. 
2.4.6.30.   Атестація робочих місць щодо умов праці: шкідливі хімічні сполуки, пил, вібрація,  
шум, мікроклімат, атмосферний тиск, освітлення, 
2.4.6.31. Аудит охорони праці. 
2.4.6.32. Виконання робіт із застосуванням вантажопідйомних кранів та інших будівельних  
машин в охоронних зонах повітряних лінії електропередачі, газо-нафтопродуктопроводів, 
складів легкозаймистих або горючих рідин, горючих або зріджених газів, над перекриттями, 
де працюють люди, підйом вантажу двома кранами 
2.4.6.33. Усі види робіт по обслуговуванню електроустановок на кабельних і повітряних  
лініях електропередач 
2.4.6.34. Проведення вогневих робіт в пожежо - та вибухонебезпечних приміщеннях. 
 
2.4.7. Виробнича діяльність 
2.4.7.1. Виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів та обладнання. 
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2.4.7.2. Випуск та реалізація товарів народного споживання, зокрема запчастин до газових 
приладів та устаткування. 

2.4.7.3. Конструювання та пошиття спеціального фірмового одягу для потреб підприємства    
та по замовленням сторонніх організацій, виробництво робочого одягу. (Конструювання                
та виробництво (виготовлення, реалізація, використання) спеціального фірмового одягу             
для потреб підприємства та по замовленням сторонніх організацій.) 
2.4.7.4. Виконання робіт щодо сервісного обслуговування газового обладнання котельних,                  
а також послуг щодо організації технічного обслуговування та ремонт систем газопостачання 
котельних у повному обсязі.  
2.4.7.5. Виготовлення поліграфічної продукції для внутрішніх потреб та по замовленням 

юридичних і фізичних осіб.  
- 2.4.7.8. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 
- 2.4.7.9. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 
- 2.4.7.10. Виробництво металевих дверей і вікон 
- 2.4.7.11. Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 
- 2.4.7.15. Оброблення металів та нанесення покриття на метали 
- 2.4.7.16. Механічне оброблення металевих виробів 
- 2.4.7.18. Виробництво замків і дверних петель 
- 2.4.7.21. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 
- 2.4.7.22. Виробництво легких металевих пакувань 
- 2.4.7.23. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 
- 2.4.7.24. Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів 
- 2.4.7.25. Виконання робіт щодо гарантійного, післягарантійного та сервісного 
обслуговування газового обладнання іноземного виробництва. 
- 2.4.7.26 Перевірка і повірка сигналізаторів загазованості. 
-2.4.7.27 Первинна і періодична перевірка димових і вентиляційних каналів. 
-2.4.7.28. Реалізація імпортного і вітчизняного газового обладнання. 
 
2.4.8.Освіта 
2.4.8.1. Проведення навчання та надання послуг для отримання професійної освіти 
пов'язаного з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників.  
2.4.8.2.  Проведення  підготовки і перевірка знань робітників та інженерно-технічного   
персоналу згідно ПБСГ. 
2.4.8.3. Підготування і атестація електрогазозварювальників. 
2.4.8.4. Підготування і атестація зварників пластмас. 
2.4.8.5. Надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні  
кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації за професіями: робітники з видобутку копалин і на будівництві; робітники 
металургійних та машинобудівних професій; робітники що обслуговують промислове 
устаткування; робітники що обслуговують машини та складальники машин. 
 

2.4.9. Операції з нерухомістю: 
2.4.9.1. Експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових  
територій, надання комунальних послуг. 
2.4.9.2. Створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду                       
та суборенду, ремонт та обслуговування об’єктів промислового, житлового, нежитлового                   
та культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об’єкти побутового обслуговування 
населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, 
транспортних засобів, за погодженням із ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". 
2.4.9.3. Здавання в найм (піднайм) власної, нерухомості виробничо-технічного,  
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невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним                          
та юридичним особам. 
2.4.9.4. Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні  
нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення.  
2.4.9.5. Управління нерухомістю. 
2.4.9.6. Купівля та продаж, оренда земельних ділянок. 
2.4.9.7.  Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення. 
2.4.9.8.  Надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). 
 

2.4.10.  Торгівля і послуги (експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, 
у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-
закупівельна та торгово-посередницька діяльність): 
2.4.10.1. Оптова торгівля, інші види оптової торгівлі. 
2.4.10.2. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. 
2.4.10.3. Роздрібна торгівля пальним 
2.4.10.4. Роздрібна торгівля, роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами,                      
не віднесеними до інших групувань.   
2.4.10.5. Товарообмінні (бартерні) операції.  
2.4.10.6. Дилерська та брокерська діяльність.  
2.4.10.7. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. 
2.4.10.8. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. 
2.4.10.9. Здійснення вексельних форм розрахунків.  
2.4.10.10. Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.  
2.4.10.11. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг  
населенню.  
2.4.10.12. Роздрібна та оптова торгівля через власні торгівельні заклади. Відкриття та  
утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного 
виробництва та інших виробництв.  
2.4.10.13.  Заправка державних і приватних автомобілів зрідженим газом (роздрібна торгівля).  
2.4.10.14. Оптова та роздрібна торгівля легковими, вантажними автомобілями, спеціальною  
землекопною та іншою технікою, за погодженням із ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". 
 
2.4.11. Фінансово-економічна діяльність:  
2.4.11.1.  Розробка та узгодження, в  передбаченому чинним законодавством порядку,                 
цін та тарифів на усі послуги, що надаються, за погодженням із ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". 
2.4.11.2.  Впровадження  до  виробництва досягнень науки, техніки, передових методів                
та наукової організації праці в газовому господарстві, механізації та автоматизації 
виробництва, що направлені на покращення обслуговування населення, захист 
навколишнього середовища та поліпшення рівня рентабельності підприємства. 
2.4.11.3. Консигнаційна посередницька діяльність, за погодженням із ПАТ  
"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". 
2.4.11.4. Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс, фінансово-економічний  консалтинг. 
2.4.11.5. Придбання нематеріальних активів (ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” патентів, ноу-хау,  
товарних знаків), їх розробка і реалізація, надання консультаційних послуг. 
2.4.11.6. Зовнішньоекономічна діяльність у будь-якій сфері, пов’язана з предметом діяльності  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
 
2.4.12. Транспортно-експедиційні послуги: 
2.4.12.1. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,  
послуг з міжнародних вантажних перевезень; 
2.4.12.2. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту; 
2.4.12.3. Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення; 
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2.4.12.4. Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту; 
2.4.12.5. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. 
2.4.12.6. Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний  
та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок; 
2.4.12.7. Організація заправних станцій для автомобільного транспорту; 
2.4.12.8. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрішньодержавному,  
міжнародному та транзитному перевезенні пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі 
зрідженого газу.  
2.4.12.9. Перевезення небезпечних вантажів по території України.  
 

2.4.13. Діяльність пов’язана з автотранспортними засобами: 
2.4.13.1. Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація           
їх в органах ДАІ. 
2.4.13.2. Переобладнання транспортних засобів, для роботи на газовому паливі, виготовлення  
окремих вузлів та деталей до них. 
2.4.13.3. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів:  
механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, 
ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення. 
2.4.13.4. Створення та утримання станцій технічного обслуговування автомототранспорту,  
послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, автомийок. 
2.4.13.5. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них,  
в тому числі номерних. 
2.4.13.6. Організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій.  
 

2.4.14.  Громадське харчування: 
2.4.14.1. Відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського  
харчування; 
2.4.14.2. Діяльність їдалень на підприємствах і в установах. 
2.4.14.3. Інша діяльність, пов’язана з громадським харчуванням. 
2.4.14.4. Організація і утримання фірмових магазинів, кафе, їдалень, барів, салонів, торгових  
мереж для продажу товарів власного та іншого виробництва. 
 
2.4.15. Інформатика та комп’ютеризація: 
2.4.15.1. Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного  
профілю та надання доступу до них.  
2.4.15.2. Розробка програмно-технічного забезпечення та пов’язане з цим обслуговування. 
2.4.15.3. Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт              
у галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій та у сфері інших 
природничих і технічних наук. 
2.4.15.4. Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та  
апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв’язку. 
Впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподільних баз та банків даних                
та надання доступу до них на комерційній основі. 
 
2.4.16.  Юридичні послуги:  
2.4.16.1.  Надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання заяв  
(позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру. 
2.4.16.2.  Надання юридичної допомоги. 
2.4.16.3. Здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної  
діяльності 
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2.4.16.4. Надання інших послуг юридичного характеру. 
2.4.16.5.  Здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх  
інстанцій, інших державних органах та установ перед громадянами та юридичними особами. 
 

2.4.17. Інші види діяльності: 
2.4.17.1. Збирання металобрухту, утілю, в т.ч. брухту кольорових металів. 
2.4.17.2. Використання радіохвиль для внутрішніх потреб на території Донецької області. 
2.4.17.3. Організація оздоровлення та відпочинку робітників та їх сімей на спеціалізованих  
базах відпочинку. 
2.4.17.4. Надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних,  
розважальних та інших туристичних послуг. 
2.4.17.5. Господарська діяльність, пов’язана з фізкультуро – оздоровчою та спортивною  
роботою. 
2.4.17.6. Інформаційна та рекламна діяльність. 
2.4.17.7. Здійснення ліцензування та сертифікації різних видів діяльності  та послуг на засаді  
законодавчих вимог. 
2.4.17.8. Стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій. 

 
Інші  види діяльності, які не заборонені законодавством України. 
 

2.5. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до чинного законодавства України 
підлягають ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” патентуванню або ліцензуванню, Відокремлений 
структурний підрозділ здійснює після отримання в установленому порядку                                     
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” або особисто Відокремленим структурним підрозділом 
спеціальних дозволів  (ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” патентів, ліцензій) .  

 

3.  МАЙНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ. 
 

3.1. Майно Відокремленого структурного підрозділу  
3.1.1. Майно Відокремленого структурного підрозділу складається з основних засобів, 

які передані йому на правах користування та оперативного управління, та обігових коштів,                 
які відображені в балансі Відокремленого структурного підрозділу.  
Відокремлений структурний підрозділ не володіє необхідним для юридичних осіб ступенем 
майнової відокремленості, наділяються майном, необхідним для здійснення ним діяльності, 
юридичною особою, що створила його. 

3.1.2. На балансі Відокремленого структурного підрозділу обліковується майно,                     
що знаходяться в повному господарському відані ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” в особі 
Відокремленого структурного підрозділу в користування (у тому разі на праві господарського 
відання), та знаходяться   в оперативному управлінні. 
Зазначене майно зазначається в балансі Відокремленого структурного підрозділу, засновується 
на правовому регулюванні, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік                 
та фінансову звітність в Україні». 
 

3.2.  Майно, яке є державною власністю. 
3.2.1. Джерела формування частки державного майна на балансі  

Відокремленого структурного підрозділу.  До державної частки майна, яке обліковується 
на балансі Відокремленого структурного підрозділу, віднесені об’єкти системи 
газопостачання які є державною власністю, заборонені до приватизації, та передані                      
у користування (у тому разі на праві господарського відання) ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”                   
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в особі Відокремленого структурного підрозділу  згідно чинного законодавства України. 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” в особі Відокремленого структурного підрозділу приймає 
майно на баланс до державної частки на підставі рішень місцевих органів самоврядування. 

3.2.2. ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  в особі Відокремленого структурного 
підрозділу використовує  майно, що не підлягає приватизації, відповідно до чинного 
законодавства України. 

3.2.3. Майно, що є державною власністю  і  надане ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”                
в особі  Відокремленого структурного підрозділу в користування, включається до його 
активів. Відчуження і списання цього майна, здійснюється у порядку,  встановленому 
чинним законодавством.  

3.2.4. Майно, що є державною власністю  і  надано в користування (у тому разі               
на праві господарського відання)  ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  в особі Відокремленого 
структурного підрозділу, не може бути предметом застави, на це майно не може бути 
звернено стягнення за претензіями кредиторів. 

3.2.5. Користуючись державним майном, Відокремлений структурний 
підрозділ зобов’язаний:  

3.2.5.1. Вести перелік і окремий облік державного майна. Персональну відповідальність 
за виконання цих функцій несуть керівник Відокремленого структурного підрозділу                  
(начальник  управління) та головний бухгалтер Відокремленого структурного підрозділу.. 

3.2.5.2. Здійснювати заходи, які б сприяли безаварійній експлуатації державного майна                    
та майна, що належить ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  відповідно діючим технічним умовам 
газопостачання. 

3.2.5.3. Своєчасно і в повному обсязі запроваджувати поточний та капітальний ремонт 
майна. 

3.3.  Майно, яке є власністю ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  

3.3.1.  Джерела формування власного майна ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”                      
на балансі Відокремленого структурного підрозділу.  Власне майно                                      
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  формується за рахунок: 

• майна, майнових прав, коштів,  переданих Відокремленого структурного 
підрозділу у  власність; 

• доходів та майна, отриманих від господарської діяльност Відокремленого 
структурного підрозділуі; 

• продукції, отриманої Відокремленим структурним підрозділом у результаті 
господарської діяльності; 

• надходжень від реалізації продукції, товарів, послуг а також іншої господарської 
діяльності Відокремленого структурного підрозділу; 

• кредитів (позичок) банків та інших кредиторів; 
• отриманої Відокремленим структурним підрозділом орендної плати;  
• придбання Відокремленим структурним підрозділом майна іншого 

підприємства, товариства, організації; 
• безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій в т.ч. іноземних, 

підприємств і фізичних осіб; 
• іншого майна та майнових прав набутого Відокремленим структурним 

підрозділом на підставах, не заборонених законодавством України.  
3.3.2.  Користуючись власним майном ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”   Відокремлений 

структурний підрозділ має право  
3.3.2.1. За погодженням з Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” списувати, 

продавати, безоплатно передавати, міняти  майно, що є власністю                                                 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”. 
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3.3.2.2. За погодженням з Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  приймати 
рішення про передачу в оренду майна, що є власністю ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”. 

3.3.2.3. Відокремлений структурний підрозділ не має права передавати майно                     
в заставу. 

3.4. Відокремлений структурний підрозділ несе повну й необмежену 
відповідальність по зобов'язаннях ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  
несе повну й необмежену відповідальність по зобов'язаннях  Відокремленого структурного 
підрозділу.   

3.5. ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” в особі Відокремленого структурного підрозділу 
здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного 
законодавства.  

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  

ТА ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ. 
 

4.1. ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  має право: 
4.1.1. Планувати діяльність та перспективи розвитку Відокремленого структурного  
підрозділу. 
4.1.2. Отримувати повні відомості про фінансово-господарську діяльність  
Відокремленого структурного підрозділу, стан його майна, прибутки та збитки. 
4.1.3. Отримувати грошові кошти, від Відокремленого структурного  
підрозділу  у встановленому ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  порядку. 
4.1.4. Здійснювати ревізію фінансово-господарської діяльності Відокремленого  
структурного підрозділу. 
4.1.5. Вносити зміни та доповнення в це Положення шляхом  затвердження                              
їх Наглядовою Радою. 

4.2. До компетенції Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  віднесено:  
4.2.1. Призначення та звільнення начальника управління. 
4.2.2. Погодження кандидатур керівного складу Відокремленого структурного  
підрозділу. 
4.2.3. Визначення організаційної структури Відокремленого структурного підрозділу.  
Прийняття рішення про створення/ліквідацію підрозділів, відділень, дільниць, участків 
Відокремленого структурного підрозділу. 
4.2.4. Затвердження штатного розкладу Відокремленого структурного підрозділу та  
посадових окладів працівників Відокремленого структурного підрозділу . 
4.2.5. Погодження напрямків використання прибутків Відокремленого структурного  
підрозділу, визначення порядку відшкодування збитків. 
4.2.6. Винесення рішення про притягнення до відповідальності начальника  
Відокремленого структурного підрозділу та керівного складу Відокремленого 
структурного підрозділу. 
4.2.7. Розгляд конфліктних ситуацій,  які виникають між начальником управління і  
трудовим колективом Відокремленого структурного підрозділу та прийняття заходів 
для їх розв'язання. 
4.2.8. Визначення джерел фінансування робіт. 
4.2.9. Контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням поточної фінансової  
звітності Відокремленого структурного підрозділу.  
4.2.10. Контроль за внесенням податків та інших обов’язкових платежів до бюджету. 
4.2.11. Затвердження інструкцій та положень, що регламентують роботу  
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Відокремленого структурного підрозділу, забезпечення виконання покладених                   
на Відокремлений структурний підрозділ завдань. 
4.2.12. Узгодження договорів (угод) і фінансових операцій, які укладає начальник  
Відокремленого структурного підрозділу. 

 
4.3. ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  зобов'язано: 

4.3.1. Здійснювати координаційну та загальну управлінську діяльність Відокремленого  
структурного підрозділу, в межах своїх повноважень передбачених Статутом                    
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, з метою виконання Відокремленим структурним 
підрозділом вимог розділу 2 цього Положення.  
4.3.2. Надавати у використання та оперативне управління Відокремленого  
структурного підрозділу майно та грошові кошти, потрібні для здійснення                          
ним фінансово-господарської діяльності.  
4.3.3. Передавати Відокремленомуструктурному підрозділу потрібні грошові кошти    
та матеріальні  цінності для забезпечення зобов'язань за укладеними                                   
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  договорами. 
4.3.4. Надавати Відокремленому структурному підрозділу необхідну інформацію,  
консультації, а також фінансову допомогу, необхідну для здійснення його діяльності. 
4.3.5. Здійснювати координаційну діяльність щодо підготовки та розгляду положень 
Інвестиційної програми ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” Відокремленими структурними 
підрозділами. 

 
4.4. Відокремлений структурний підрозділ має право: 

4.4.1. Використовувати та оперативно управляти майном, наданим ПАТ  
“ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” або отриманим у результаті господарської діяльності 
Відокремленого структурного підрозділу. 
4.4.2. Планувати, організовувати та здійснювати усі види  дозволеної діяльності,             
згідно відповідних планів ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, та ліцензій                                            
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  отриманих для ведення основних видів діяльності. 
4.4.3. Від імені ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  укладати  договори, угоди  з юридичними      
та фізичними особами  з урахуванням п. 5.5.9. цього  Положення. 
4.4.4. Розпоряджатися прибутками управління  згідно з чинним законодавством,                             
цим Положенням та наказами Голови Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.  
Залучати до роботи співробітників у межах, встановлених цим Положенням та наказами 
Голови Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
4.4.5. Здійснювати фінансові операції у готівковій та безготівковій формі згідно  
діючому законодавству. 
4.4.6. За дорученням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  отримувати майнові та особисті  
немайнові права, здійснювати в суді, господарському та третейському суді повноваження 
сторони за справою, при цьому використовувати заходи досудового врегулювання  
суперечок, подавати в господарські та загальні суди позови, направляти відгуки                     
на позовні заяви, оскаржувати рішення суду, здійснювати інші процесуальні дії,                   
що випливають  із повноважень сторони за ділом. 
Процесуальні документи, вихідні з Відокремленого структурного підрозділу,  

     підписуються керівником Відокремленого структурного підрозділу. 
4.4.7. Після погодження з Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”,  відкривати  
фірмові, комісійні та комерційні магазини. 
4.4.8. Придбавати, після погодження з Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” ,                
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для соціальних потреб колективу за власні кошти спортивні, культурно-побутові товари, 
продукти харчування, медичну техніку, ліки, житло та інше, не заборонене 
законодавством України. 
4.4.9. Придбавати продукцію виробничо - технічного призначення, необхідну для   
діяльності  управління на підприємствах, в роздрібній та оптовій торгівлі, в комісійних 
магазинах та інших організаціях, у фізичних осіб. 
 

4.5. Відокремлений структурний підрозділ зобов`язаний : 
4.2.1. Дотримувати вимог чинного законодавства України, цього Положення, Статуту  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, наказів, розпоряджень Голови правління                                     
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, наказів, розпоряджень керівника Відокремленого 
структурного підрозділу. 
4.2.2. Звітувати та передавати усю необхідну інформацію ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”            
у порядку, об'ємах  та в терміни, встановлені Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
4.2.3. Звітувати  у  встановлені  терміни  перед  податковими органами, органами  
статистики, та іншими органами, відповідати на їх  запити у межах своєї компетенції. 
4.2.4. Залишати у своєму розпорядженні або перераховувати ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”   
грошові кошти у розмірі та у терміни, встановлені Правлінням                                            
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  
4.2.5. Своєчасно та у повному обсязі забезпечувати виконання                                              
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  своїх обов'язків перед третіми особами по укладеним                   
за участю управління договорам. 
4.2.6. Сплачувати податки та обов'язкові платежі згідно чинного законодавства. 
4.2.7. Захищати майнові та немайнові інтереси ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” , у тому числі  
не розголошувати комерційну та конфедеційну інформацію про діяльність 
Відокремленого структурного підрозділу та ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
4.2.8. Використовувати майно, яке ообліковується  на балансі Відокремленого  
структурного підрозділу згідно розділу 3 цього Положення. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДОКРЕМЛЕНИМ СТРУКТУРНИМ 
ПІДРОЗДІЛОМ. 

 

5.1.  Управління діяльністю Відокремленого структурного підрозділу здійснює 
керівник відокремленого структурного підрозділу, який діє на підставі чинного 
законодавства України, цього Положення та в межах довіреності, наданої 
ПAT“ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”. Керівник Відокремленого структурного підрозділу призначається 
на посаду на контрактній основі терміном на 5 років та звільняється з посади наказом      
Голови Правління ПAT. 

5.2. Керівний склад Відокремленого структурного підрозділу: 
- головний бухгалтер; 
- заступники начальника; 
- головний інженер; 
- та інші особи, визначені ПAT 

призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Відокремленого 
структурного підрозділу з обов`язковим узгодженням цих дій Правлінням ПАТ 
“ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 

5.3. Керівний склад Відокремленого структурного підрозділу підпорядкований 
Правлінню ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
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5.4. Керівний склад Відокремленого структурного підрозділу здійснює поточне 
керівництво Відокремленим структурним підрозділом, забезпечує його високоприбуткову 
діяльність, ефективне використання й збереження майна як того, що увійшло у статутний 
фонд Відокремленого структурного підрозділу, так і того, що залишилось у державній 
власності. 

5.5. Керівник Відокремленого структурного підрозділу у межах компетенції                   
на підставі доручень, підписаних Головою Правління : 

5.5.1. Діє від імені управління. 
5.5.2. Вступає в договірні та інші відносини з юридичними та фізичними особами, фізичними  
особами-підприємцями  від імені ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
5.5.3. Представляє Відокремлений структурний підрозділ у відносинах із  
юридичними та фізичними особами фізичними особами-підприємцями від імені                
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
5.5.4. Надає доручення від імені Відокремленого структурного підрозділу . 
5.5.5. Розпоряджається згідно з чинним законодавством України та цим Положенням,   
закріпленим за Відокремленим структурним підрозділом майном, в межах виконання 
ліцензійних умов ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”. 
5.5.6. Отримує майно та грошові кошти від юридичних та фізичних осіб,                    
фізичних осіб-підприємців,  які мають заборгованість перед ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”,  
отримує будь-які документи на ім'я ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” від державних органів, 
інших фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, в т.ч. договори, акти, 
довідки та інші документи у межах компетенції. 
5.5.7. Видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші внутрішні документи  
Відокремленого структурного підрозділу в межах своєї компетенції                                            
(з питань, що стосуються діяльності виключно Відокремленого структурного підрозділу) 
та дає вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма робітниками Відокремленого 
структурного підрозділу. 
5.5.8. Підписує  рахунки, накладні,  платіжні доручення, які складаються у відповідних  
службах Відокремленого структурного підрозділу, у тому числі банківські документи, 
заяви, офіційні листи, документи про приймання та передачу товарно-матеріальних 
цінностей. 
5.5.9. Укладає усі господарські та інші цивільно-правові угоди із юридичними та  
фізичними особами, фізичними особами-підприємцями. При цьому, договори                            
на постачання природного газу укладається із дотриманням поділу споживачів: 
промислові, комунально-побутові, населення, бюджетні, релігійні, інші. Суми договорів, 
угод при їх укладанні із промисловими споживачами, погоджує із Головою правління 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”. 
5.5.10. Представляє інтереси ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  по питанням, які стосуються  
діяльності підприємства в усіх правоохоронних органах, органах судового  виконання                
(у тому числі господарських та третейських) з усіма правами, наданими законодавством 
позивачу, відповідачу та третій особі, в тому числі отримувати присуджене майно                    
та грошові кошти. 
5.5.11. Відкриває поточний рахунок, а у необхідних випадках - інші рахунки за  
вказівками Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
5.5.12. Керує взаємовідносинами з банком і розпоряджається поточним рахунком. 
5.5.13. Приймає на роботу і звільнює робітників згідно з трудовим законодавством                
(з урахуванням п.5.2. цього Положення). 
5.5.14. Застосовує дії заохочення та накладає стягнення на робітників управління. 
5.5.15. Несе особисту дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність за  
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збереження і належне користування майном, передане Відокремленому структурному 
підрозділу або набуте ним будь-яким іншим шляхом, за дотримання норм законодавства, 
правил охорони праці, виконання зобов'язань за підписаними ним угодами; 
5.5.16. Контролює забезпечення Відокремленим структурним підрозділом безаварійного  
та безперебійного газопостачання в зоні діяльності Відокремленого структурного 
підрозділу, стан охорони праці та технічної безпеки та несе за це персональну 
відповідальність. 

5.6. Керівник Відокремленого структурного підрозділу візує штатний розклад ІТП                  
та робітників Відокремленого структурного підрозділу та розмір їх заробітної плати, 
застосовує заохочувальні заходи по виплаті премій.  Штатний розклад  ІТП та робітників 
Відокремленого структурного підрозділу  подається на затвердження Голові Правління 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  

 5.7. Керівник Відокремленого структурного підрозділу має право скорочувати 
штатні одиниці у випадках звільнення з них робітників, у відповідності до вимог чиного 
законодавства України, та за погодженням із ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.  

5.8. До повноважень керівного складу Відокремленого структурного підрозділу  
належить: 

5.8.1. Затвердження поточних планів діяльності Відокремленого структурного  
підрозділу, необхідних для рішення завдань, в межах виконання ліцензійних умов                 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
5.8.2. Організація ведення бухгалтерського обліку й звітності, у відповідності до вимог 

чиного законодавства України. 
5.8.3. Подання звітів до місцевих органів статистики та податкових інспекцій,                                   

у відповідності до вимог чиного законодавства України. 
5.8.4. Узгодження колективних договорів із профспілковим комітетом                               

ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
5.8.5. Забезпечення взаємовідносин із фінансовими органами, у відповідності до вимог 

чиного законодавства України. 
5.8.6. Своєчасне забезпечення  податкових платежів до бюджету, крім податків, сплата  

яких здійснюється за консолідованим підсумком.  
5.8.7. Затвердження внутрішнього трудового розпорядку роботи, за погодженням із  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 
 

5.9. Головний бухгалтер Відокремленого структурного підрозділу: 
5.9.1. Забезпечує організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку 

Відокремленого структурного підрозділу згідно правил, яких дотримується 
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  згідно діючого законодавства. 

5.9.2. Несе персональну відповідальність за правильність розрахунків та своєчасне 
перерахування грошових коштів і сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.  

 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВІДОКРЕМЛЕНОГО 
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З БОКУ ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” 

 

6.1. Ревізія діяльності Відокремленого структурного підрозділу може здійснюватися: 
• Правлінням ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  з власної ініціативи; 
• Ревізійною комісією ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  за вимогою Наглядової Ради, Правління  
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  чи з власної ініціативи; 
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• аудитором за вимогою Наглядової Ради, Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”                          
чи з пропозиції Ревізійної комісії. 

6.2. Усі перевірки Відокремленого структурного підрозділу контролюючими 
органами можуть здійснюватися тільки з дозволу та за погодженням  Правління                     
ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . 

 

7.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО 
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ. 

 

7.1. Рішення про створення або ліквідацію Відокремленого структурного підрозділу 
приймається Наглядовою Радою ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” , за обґрунтованим поданням 
Правління ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” .  

7.2.  У випадку ліквідації або реорганізації Відокремленого структурного 
підрозділу  вивільненим робітникам гарантується збереження їх прав та інтересів              
згідно чинного законодавства України. 

7.3. Майно Відокремленого структурного підрозділу у випадку припинення                      
її діяльності передається ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” . За наявності на момент припинення 
діяльності Відокремленого структурного підрозділу абияких зобов'язань, які мають 
відношення до господарської діяльності Відокремленого структурного підрозділу                   
(цивільно-правових, податкових та інших), ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” несе повну 
відповідальність за остаточне виконання зазначених обставин.  

 
    

Голова Правління                                                                                                В.А. Шипоша

 


