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Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал  2021 року 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента. 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма . Приватне пiдприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 03361075 

4. Місцезнаходження.  84313 Донецька область  Краматорськ Пiвденна, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс.  +380 (0626)42-33-06 +380 (626) 42-33-23 

6. Адреса електронної пошти. office@oblgaz.donetsk.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасника 

фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює подання звітності 

та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, якщо емітент не 

подає Інформацію до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

  

http://oblgaz.donetsk.ua/zvity-emitenta-

tsinnykh-paperiv  29.10.2021 

(URL-адреса сторінки)  (дата) 

Додаток 29  
до Положення про розкриття  

інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 1 глави 3 розділу III) 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X 

3. Інформація про посадових осіб емітента. X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

5. Відомості про цінні папери емітента: X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.  

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

8. Інформація про вчинення значних правочинів.  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість. 
 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.  

13. Інформація про заміну управителя.  

14. Інформація про керуючого іпотекою.  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом.  
 

17. Інформація про іпотечне покриття:  

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття. 
 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів. 
 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
 



будівництва). 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 
 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності. 
X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою). 
 

24. Проміжний звіт керівництва. X 

25. Твердження щодо проміжної інформації. X 

26. Примітки. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї 

на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" включена до складу 

промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу промiжної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " не включена до складу промiжної  iнформацiї   - за звiтний 

перiод  емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом " не включена до складу промiжної  

iнформацiї   - за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента " не включена до складу промiжної  iнформацiї   - 

за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" не включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не бере участь в iнших юридичних особах. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу промiжної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Посада 

корпоративного секретаря не запроваджувалать на Товариствi. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод емiтент не мав вчинення значних правочинiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв 

немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 

та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кь" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї 

немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не 

включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " не включена до складу промiжної  

iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою)" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод адиторська перевiрка 

промiжної звiтностi емiтента не проводилась. 

Cкладова змiсту "Промiжний звiт керiвництва" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Твердження щодо промiжної iнформацiї" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

2. Дата проведення державної реєстрації  22.05.2002 

3. Територія (область)  Донецька область 

4. Статутний капітал (грн.)  6960000.00 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

38.280 

7. Середня кількість працівників (осіб) 1923 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

35.22 
 РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) 

ТРУБОПРОВОДИ 

 35.23  ТОРГІВЛЯ ГАЗОМ ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ 

 70.10  ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ (ХЕД-ОФІСІВ) 

9. Органи управління 

підприємства 

Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні 

товариства 

 

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 

батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 

юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість 

фізичних осіб : 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" у 

м.Краматорськ 

2) МФО банку  335106 

3) Поточний рахунок  UA393351060000026000306041495 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 

5) МФО банку  300346 

6) Поточний рахунок  UA273003460000026006013104801 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії  Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 

Дата закінчення 

дії ліцензії  (за 

наявності ) 

1 2 3 4 5 

Постачання природного, нафтового газу і 

газу (метану) вугільних родовищ  за 

регульованим тарифом                                                                                                                                                               

АЕ №299065           26.06.2015 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)                                                                                                                                                       
20.04.2015                                                                                           

Опис 

Основний вид діяльності,   постачання природного  газу  населенню та іншим користувачам Донецької області, документи на 

подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії були  подані до НКРЕКП. Рішенням НКРЕКП від 

21.04.2015 відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та статті 

14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензія з постачання природного газу, газу (метану) 

вугільних родовищ за регульованим тарифом, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної 

операції. 

Розподіл природного, нафтового газу і газу ( 

метану) вугільних родовищ                                                                                                                                                                                         
АЕ №299064           26.06.2015 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)                                                                                                                                                       
20.04.2015                                                                                           

Опис 

Основний вид діяльності,  розподіл природного газу усім користувачам Донецької області, документи на подальше продовження 

терміну дії ліцензії після завершення  терміну її дії буди подані до НКРЕКП. Рішенням НКРЕКП від 21.04.2015 відповідно до статті 

5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та статті 14 Закону України "Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензія  з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних 

родовищ, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції. 

Господарська діяльність з будівництва 

об'єктів  IV і V категорії складності (за 

переліком видів робіт згідно з додатком))                                                                                                                                      

2013029501           04.08.2016 Державна архітектурно-будівельна інспекція України                                                                                                                                                                                                             25.07.2021                                                                                           

Опис 
Виконання робіт з будівництва об'єктів  IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком).  Прогнозується 

подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення  терміну її дії. 

Дозвіл на початок виконання робіт 

підвищеної небезпеки - техогляд кранів та 

вантажопідіймальних машин                                                                                                                                                          

1150.13.30           31.10.2013 
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 

України                                                                                                                                                                                               
30.10.2018                                                                                           

Опис 
Техогляд кранів та вантажопідіймальних машин.  Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  

терміну його дії. 

Дозвіл на початок виконання роботи 2758.11.30-74.30.0   19.10.2010 Державний комітет України з  промислової безпеки, охорони 19.10.2015                                                                                           



підвищеної небезпеки технічний огляд та 

випробування газових балонів                                                                                                                                                        

праці та гірничого нагляду                                                                                                                                                                           

Опис 
Технічний огляд та випробування газових балонів  для власних потреб та на замовлення.  Прогнозується подальше продовження 

терміну дії дозволу після завершення  АТО. 

Дозвіл на  виконання робіт підвищеної 

небезпеки                                                                                                                                                                                                                
1059.16.14           02.06.2016 

Державна служба України з питань праці , Головне управління 

Держпраці у Донецькій області                                                                                                                                                                      
26.07.2017                                                                                           

Опис 
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, обслуговування, реконструкція машин, механізмів підвищеної небезпеки.   

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії. 

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                    
1060.16.14           02.06.2016 

Державна служба України з питань праці , Головне управління 

Держпраці у Донецькій області                                                                                                                                                                      
26.07.2017                                                                                           

Опис 
Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 14 дозволів номерами з 1060.16.14 по 1073.16.14.   

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії. 

Лыцензія на придбання, зберігання, 

перевезення, реалізація (відпуск) знищення, 

використання прекурсорів                                                                                                                                                        

АЕ №190083           06.12.2012 Державна служба України з контролем за наркотиками                                                                                                                                                                                                             06.12.2017                                                                                           

Опис 
Використання прекурсорів для аналізу газу . Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення  терміну її 

дії. 

Виробництво теплової енергії(крім 

діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях ... )  транспортування її 

магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової 

енергії              

АД №073817           06.08.2013 Донецька обласна державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                        06.08.2018                                                                                           

Опис 

Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії)  транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. 

Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення  терміну її дії. 

Надання освітніх послуг навчальними 

закладами, пов'язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог                                                                                                                                       

АВ №586367           28.02.2010 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України                                                                                                                                                                                                          25.02.2015                                                                                           

Опис 
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог  до 

професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Прогнозується подальше продовження терміну дії 



ліцензії після завершення  АТО. 

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                    
1074.16.14           02.06.2016 

Державна служба України з питань праці , Головне управління 

Держпраці у Донецькій області                                                                                                                                                                      
10.01.2018                                                                                           

Опис 
Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 3 дозволи номерами з 1074.16.14 по 1076.16.14.   

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії. 

Свідоцтво про атестацію виробничої 

вимірювальної лабораторії                                                                                                                                                                                                   
ВЛ-189/2015          30.12.2015 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                                                                                                          30.12.2020                                                                                           

Опис 
Надання послуг з проведення вимірювань у сфері  та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. Прогнозується 

подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення. 

Свідоцтво про метрологічне підтвердження 

вимірювальних можливостей                                                                                                                                                                                             
ВЛ-005/2017          27.02.2017 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                                                                                                          27.02.2021                                                                                           

Опис Надання послуг з проведення вимірювань. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення. 

Свідоцтво про атестацію 

електровимірювальної лабораторії                                                                                                                                                                                                       
ВЛ-194/2015          30.12.2015 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                                                                                                          30.12.2020                                                                                           

Опис 
Надання послуг з проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагліду. Прогнозується 

подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення. 

Свідоцтво про метрологічне підтвердження 

вимірювальних можливостей                                                                                                                                                                                             
ВЛ-001/2018          01.02.2018 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                                                                                                          01.02.2021                                                                                           

Опис 

Надання послуг з проведення вимірювань.  

Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення 

 

Свідоцтво про метрологічне підтвердження 

вимірювальних можливостей                                                                                                                                                                                             
ВЛ-004/2018          16.02.2018 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                                                                                                          16.02.2021                                                                                           

Опис 

Надання послуг з проведення вимірювань.  

Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення 

 

Свідоцтво про метрологічне підтвердження 

вимірювальних можливостей                                                                                                                                                                                             
ВЛ-006/2018          27.02.2018 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                                                                                                          27.02.2021                                                                                           

Опис 

Надання послуг з проведення вимірювань.  

Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення. 

 

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, 0335.18.14           18.07.2018 Державна служба України з питань праці,                                                                                                                                                                                                                        18.07.2023                                                                                           



устатковання підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                    

Опис 
Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 4 дозволи номерами з 0335.18.14 по 0338.18.14.   

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії. 

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                    
0131.18.14           23.03.2018 Державна служба України з питань праці,                                                                                                                                                                                                                        23.03.2023                                                                                           

Опис 
Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 9 дозволів номерами з 0131.18.14  по 0139.18.14.   

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії. 

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                    
0484.18.14           24.10.2018 Державна служба України з питань праці,                                                                                                                                                                                                                        24.10.2023                                                                                           

Опис 

Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.  

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії 

 

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                    
0800.17.14           22.11.2017 

Державна служба України з питань праці , Головне управління 

Держпраці у Донецькій області                                                                                                                                                                      
22.11.2022                                                                                           

Опис 

Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.  

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії 

 

Дозвіл на  виконання робіт підвищеної 

небезпеки                                                                                                                                                                                                                
0231.18.14           15.05.2018 

Державна служба України з питань праці , Головне управління 

Держпраці у Донецькій області                                                                                                                                                                      
15.05.2023                                                                                           

Опис 
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів устаткування  підвищеної небезпеки.   

Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення  терміну його дії. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
 

№ 

з/п 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові  

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

  Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Голова Правління                                                                                     Федорченко Віталій Михайлович                                                                                                                                                                                                                                  1965 

Вища. Київський політехнічний 

інститут, 1992, спеціальність 

"Устаткування і технологія 

зварювального виробництва", 

кваліфікація "Інженер-механік". 

Академія підвищення кадрів 

Міністерства промислової політики, 

спеціалізація " Менеджент та 

маркетинг" 

Київ 

39 

ПАТ "Донецькоблгаз" 

03361075 

Заступник Голови Правління  з 

капітального будівництва 

Опис 

Голова Правління виконує рішення Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правління і здійснює оперативне керівництво діяльністю АТ, визначає, 

формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, 

соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць.  Правами підписів від імені АТ володіє Голова Правління 

і уповноважені ним особи. 

   Голова Правління має право без довіренності здійснювати дії від імені АТ,представляти інтереси АТ в його відносинах з державними органами, юридичними особами та 

громадянами на території України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених  Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та 

Правління, укладати трудові договори з керівниками філій, представництв, дочірніх підприємств. Голова Правління підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і 

Наглядовій Раді акціонерів. 

   

Повноваження Голови Правління, визначені статутом товариства: 

1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.  

2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням 

обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми 

документами Товариства, за наявності  відповідного рішення по кожному правочину  компетентного органу Товариства (Правління, Наглядової ради, Загальних зборів) в 

залежності від повноважень наданих кожному органу Товариства цим Статутом. 

3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.  

4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.  

5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і 

відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з 



керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення 

Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.  

6. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, 

встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.  

7. Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у 

статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені 

Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про 

затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу 

учасників таких юридичних осіб.  

Якщо статутом дочірнього підприємства  встановлено, що уповноваженим органом з розгляду відповідного питання дочірнього підприємства є Правління Товариства 

вимоги цього пункту не застосовуються при умові, що питання, які розглядаються щодо дочірнього підприємства не відносяться до компетенції Наглядової ради 

Товариства згідно цього Статуту. 

8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між членами Правління. 

9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати 

та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.   

10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання. 

11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою Радою організаційної структури Товариства, 

затверджувати відповідні положення про них. 

12. Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку  Товариства за підсумками фінансового року, 

розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям. 

13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій Раді. 

14. Затверджувати штатний розпис Товариства. 

15. Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції, проекти рішень, документи, що стосуються 

таких питань.    

16. Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління Товариства. 

 

 

   Крім того, питання повноважень Голови Правління, відповідальність та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального 

забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. 

    За виконання службових обов'язків  отримує  посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй  формi  не сплачується. Посади на 

будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

      

  Федорчекно В.М. На посаду  Голови Правлiння  ПАТ "Донецькоблгаз"  обраний  12 липня 2017 року (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки.  

Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв:  2015 - 2017рр. ПАТ "Донецькоблгаз", Заступник Голови Правління  з капітального будівництва, 

13.01.2017 - 12.07.2017рр. -  Голова Правлiння  ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р). Не обіймає інших посад на інших підприємствах. 

Рішення щодо обрання Голови Правлiння на новий строк Наглядовою радою Товариства протягом 9 місяців 2021р. не приймалось.  Згідно п.11.1.5, п. 11.4.1 Статуту ПАТ 

"Донецькоблгаз" повноваження Голови Правління - Федорченко Віталія Михайловича, продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про 

обрання (призначення) нового складу Правління.Зміни протягом 9 місяців 2021 року не відбувались. 

2 
Перший заступник Голови 

Правління                                                                    
Ніколаєв Дмитро Віталійович                                                                                                                                                                                                                                    1978 

Харківський державний технічний 

університет будівництва та архітектури, 
21 

ПАТ "Коннектор" 

д/в 



спеціальність "Теплогазопостачання і 

вентиляція", кваліфікація інженер-

будівельник  

начальник цеху 

Опис 

Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту  АТ.  

 

   Повноваження  заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: 

  Перший заступник Голови Правління обирається Наглядовою радою зі складу заступників Голови Правління більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь 

у засіданні, строком на 3 роки, виконує функції згідно до свого контракту, допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови 

Правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, відрядження, хвороби). Під час виконання функцій Голови Правління Перший заступник Голови 

Правління має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством та  Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в 

усіх установах, підприємствах та організаціях. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або 

керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених  Статутом. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати 

листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. 

 

  Крім особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правління  особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються 

колегіально а саме:  

1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 

2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому 

числі і в розвитку газифікації регіону. 

3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання,  розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 

4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного 

економічного та соціального розвитку.  

5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 

6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 

7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. 

8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних 

осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 

9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств 

Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 

10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах 

компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 

11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 

12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно 

з умовами колективного договору; 

13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних 

планів та звітів про виконання цих планів; 

14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх 

підприємств Товариства; 

15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в 



органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо 

питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства 

підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 

16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи 

внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 

17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів,  своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої 

дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 

18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 

19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення.  

20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 

21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 

22.  Укладання та виконання колективного договору. 

23.  Здійснення контролю за станом  приміщень, будівель, обладнання. 

24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 

25.  Забезпечення  роботу канцелярії, ведення архів АТ. 

26.  Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. 

     Перший Заступник  Голови Правлiння представляє інтереси Товаритсва у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями України, а також за її межами. Відповідає у межах компетенції за питання: здійснення робіт по організації раціональної господарської діяльності, щодо 

виявлення та використання резервів виробництва,з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. 

Здійснює оперативне керування і координує діяльність відділів, служб апарату ПАТ. 

Сприяє зниженню матеріальних, фінансових видатків за всіма напрямками діяльності і розвитку структури ПАТ. Приймає участь в координації робіт щодо вдосконалення 

економічного прогнозування, соціального розвитку підприємства, детального аналізу фінансової діяльності і цільового використання отриманого прибутку, який 

залишається в розпорядженні підприємства. Забезпечує ведення оперативного обліку заборгованості і оплати за спожитий природний газ населенням, комунально-

побутовими, бюджетними, промисловими споживачами у розрізі структурних підрозділів Товаритсва. Перший заступник голови правління ПАТ у разі відсутності Голови 

правління Товаритсва координує діяльність всіх структурних підрозділів Товаритсва.  Перший Заступник  Голови Правлiння Товаритсва у разі відсутності                                 

Голови Правління Товаритсва вирішує питання про відкриття та закриття в банківських та кредитних установах розрахункових валютних та інших рахунків Товариства; 

користування правом підпису касових та банківських документів, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством такою 

відповідно до законодавства України. 

   За виконання службових обов'язкiв отримує  посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй  формi  не сплачується. Посади на 

будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

 Посадова особа Член Правління, Перший заступник  Голови Правлiння  Ніколаєв Д. В.  не надавав згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Ніколаєв Д.В.  На посаду Першого заступника  Голови Правлiння  ПАТ "Донецькоблгаз" обраний  12 липня 2017 року (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін 

обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2005-2014рр. - ПАТ "Коннектор" начальник цеху, 2014-2017рр. -  не обiймав 

посад, 13.01.2017 - 12.07.2017рр. - Перший заступник  Голови Правлiння  ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р).Не обіймає інших посад на 

інших підприємствах.  

Рішення щодо обрання Першого заступника  Голови Правлiння на новий строк Наглядовою радою Товариства протягом 9 місяців 2021р. не приймалось.  Згідно п. 11.1.5, п. 

11.4.1 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження члена правління, Першого заступника  Голови Правлiння - Ніколаєва Дмитра Віталійовича, продовжують діяти до дня 

прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про обрання (призначення) нового складу Правління. 

 Зміни протягом 9 місяців 2021 року не відбувались.  

 



 

 

 

  

 

 

 

3 Заступник Голови Правління                                                                           Жуков Дмитро Сергiйович                                                                                                                                                                                                                                        1983 

Український  державний університет 

залізничного транспорту  спеціальність 

"транспортні технології",  магістр, 2018                                        
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ТОВ "Компанія Укрпромхім" 

д/в 

менеджер 

Опис 

Повноваження  заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: 

   Заступники Голови Правління Товариства обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) 

роки, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, 

закріпленими за ними. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що 

віднесені до їх компетенції. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних 

підрозділів в межах, передбачених цим Статутом. 

 

  Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління  особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються 

колегіально а саме:  

1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 

2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому 

числі і в розвитку газифікації регіону. 

3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання,  розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 

4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного 

економічного та соціального розвитку.  

5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 

6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 

7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. 

8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних 

осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 

9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств 

Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 

10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах 

компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 

11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 

12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно 

з умовами колективного договору; 

13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних 

планів та звітів про виконання цих планів; 



14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх 

підприємств Товариства; 

15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в 

органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо 

питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства 

підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 

16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи 

внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 

17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів,  своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої 

дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 

18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 

19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення.  

20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 

21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 

22.  Укладання та виконання колективного договору. 

23.  Здійснення контролю за станом  приміщень, будівель, обладнання. 

24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 

25.  Забезпечення  роботу канцелярії, ведення архів АТ. 

26.  Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. 

  Посадова особа Член Правління Жуков Д.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Жуков Д.С. Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння обрано наглядовою радою 12.07.2017р. (Протокол  Наглядової Ради  вiд 12.07.2017р.)  Термін обрання -  на 3 

роки.  Акцiями Товариства не володiє. 

Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 12.07.2017р. - Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ"Донецькоблгаз". Не обіймає інших посад на інших 

підприємствах.  

Рішення щодо обрання заступника  Голови Правлiння на новий строк Наглядовою радою Товариства протягом 9 місяців 2021р. не приймалось.  Згідно п. 11.1.5, п. 11.4.1 

Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження члена правління, заступника  Голови Правлiння - Жукова Дмитра Сергійовича, продовжують діяти до дня прийняття рішення 

Наглядовою радою Товариства про обрання (призначення) нового складу Правління. 

Зміни протягом 9 місяців 2021року не відбувались.  

 

4 

Член Наглядової Ради,  

представник акціонера - АТ 

"Ендлес Мунлайт Лімітед"                           

Матяш Дмитро Юрiйович                                                                                                                                                                                                                                          1980 

 Національний університет внутрішніх 

справ, випуск 2005 року, правознавство, 

спеціаліст                                                                                                                                   
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Вiнницька обласна колегiя адвокатiв 

 

адвокат 

Опис 

Член Наглядової Ради  приймає  участь у  дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати 

iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi  Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ .  

 

   Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 

1.  Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю  АТ, крім особо 

визначених   Статуту. 

2. Підготування Загальних Зборів.  



3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів  згідно вимог чинного законодавства. 

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 

5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 

6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 

7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

8.  Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених  законодавством. 

9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 

10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 

11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та 

матеріального стимулювання. 

12. Прийняття рішення про відсторонення Голови  або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 

Голови Правління. 

13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 

16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 

17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку.  

18. Вирішення питання  про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає  інтересам АТ. Прийняття рішення про  внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому 

числі  і у вигляді майна, що є власністю АТ). 

19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 

20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 

21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій. 

23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних 

паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 

24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним  законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій  особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 

25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та  законом. 

      

  За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Член Наглядової Ради отримує  виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй  формi  не 

сплачується.  

  Матяш Дмитро Юрійович.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Ендлес Мунлайт Лімітед" - Матяш Д.Ю., не надавав згоди на розкриття паспортних даних. 

Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" Матяш Дмитро Юрiйович призначено 15.07.2021 р.(дата вчинення дiї - 15.07.2021р.- 

дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера, Латиш Раїси Олексіївни). Акцiями Товариства не володiє Посадова 

особа є  представником  акцiонера компанiї"Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited")  (Гонконг ), який володiє часткою 24,95% в статутному  капiталi 



емiтента  ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". Cтрок, на який обрано особу - до 22.04.2022р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - до 2018р. помiчник суддi 

Хмiльницького мiськрайонного суду; з 2018р. - адвокат Вiнницької обласної колегiї адвокатiв. Рiшення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера, Латиш 

Раїси Олексіївни на  нового члена наглядової ради ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" - представника акціонера - компанії "Ендлес Мунлайт Лімітед" ("Endless Moonlight Limited") 

Матяша Дмитра Юрійовича, прийнято акцiонером АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" 14.07.2021р.  Посадова особа є представником акцiонера АТ компанiї "Ендлес 

Мунлайт Лiмiтед". 

Інші зміни протягом 9 місяців 2021р. не відбувались. 
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Член Наглядової  Ради - 

представник акціонера - НАК 

"Нафтогаз України"                               

Кучерук Ольга Петрiвна                                                                                                                                                                                                                                         1980 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин, 2002, 

Міжнародне право, магістр 

міжнародного права, перекладач з 

англійської мови 

19 

АТ "НАК "Нафтогаз України" 

20077720 

начальник вiддiлу реформування 

корпоративного управлiння та 

розкриття iнформацiї Управлiння 

корпоративних прав (з 2016р. по 

теперiшнiй час) 

Опис 

Член Наглядової Ради  приймає  участь у  дiяльності контролюючого органу ПАТ "Донецькоблгаз", який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та 

захищати iнтереси акцiонерiв.  

   Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi  Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту  АТ та отриманої Довіреності.      

  Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 

1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю  АТ, крім особо 

визначених   Статуту. 

2. Підготування Загальних Зборів.  

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів  згідно вимог чинного законодавства. 

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 

5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 

6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 

7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

8.  Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених  законодавством. 

9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 

10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 

11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та 

матеріального стимулювання. 

12. Прийняття рішення про відсторонення Голови  або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 

Голови Правління. 

13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 

16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 

17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку.  

18. Вирішення питання  про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших 



об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає  інтересам АТ. Прийняття рішення про  внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому 

числі  і у вигляді майна, що є власністю АТ). 

19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 

20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 

21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій. 

23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних 

паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 

24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним  законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій  особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 

25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та  законом. 

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Кучерук О. П. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 

Кучерук О. П. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує  виплати згідно з цивільно-правовим 

договором. Винагорода в натуральнiй  формi  не сплачується.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Кучерук О. П. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера "НАК "Нафтогаз України" (не надав згоди на розкриття паспортних даних) акцiонером 

"НАК "Нафтогаз України"  26.06.2020 р. (дата вчинення дiї - дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера 

26.06.2020р.), замiсть вiдкликаного акцiонером члена наглядової ради  - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" - Воловика Владислава Валерiйовича, обраного 

Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз"  22.04.2019р. 

Акцiями Товариства особисто не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному  

капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, але не пiзнiше 22.04.2022р. Іншi посади, якi 

обiймала ця особа  за останнi 5 рокiв - з 2016р. по теперiшнiй час АТ "НАК "Нафтогаз України", начальник вiддiлу реформування корпоративного управлiння та розкриття 

iнформацiї Управлiння корпоративних прав.    

Посадова особа є представником акцiонера НАК "Нафтогаз України". Обіймає іншу посаду  Начальника вiддiлу реформування корпоративного управлiння та розкриття 

iнформацiї Управлiння корпоративних прав на АТ "НАК "Нафтогаз України". 

Зміни протягом 9 місяців 2021р. не відбувались. 
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Член Наглядової  Ради, 

Секретар Наглядової Ради, 

представник акцiонера - 

компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiм 

Нiколаєв Владислав Вiталiйович                                                                                                                                                                                                                                 1978 

 Харківська національна академія 

міського господарства,  2008рік, 

Економіка підприємства, Спеціаліст з 

економіки підприємства 

20 

ПАТ "Донецькоблгаз" 

03361075 

член Наглядової Ради 

Опис 

Член Наглядової Ради  приймає  участь у  дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати 

iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi  Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ .  

 

   Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 



1.  Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю  АТ, крім особо 

визначених   Статуту. 

2. Підготування Загальних Зборів.  

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів  згідно вимог чинного законодавства. 

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 

5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 

6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 

7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

8.  Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених  законодавством. 

9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 

10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 

11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та 

матеріального стимулювання. 

12. Прийняття рішення про відсторонення Голови  або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 

Голови Правління. 

13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 

16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 

17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку.  

18. Вирішення питання  про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає  інтересам АТ. Прийняття рішення про  внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому 

числі  і у вигляді майна, що є власністю АТ). 

19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 

20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 

21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій. 

23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних 

паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 

24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним  законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій  особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 

25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та  законом. 

 

    За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Члена Наглядової Ради отримує  виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй  формi  

не сплачується.   

   Нiколаєв Владислав Вiталiйович. 

   Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

   Посадова особа Член Наглядової Ради Ніколаєв В.В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. 



   Нiколаєв Владислав Вiталiйович обрано на посаду Член Наглядової Ради  - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited")  22.04.2019 

р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.). Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз"  22.04.2019р.  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 

рокiв: 2017-2021рр. ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field 

Limited"). 

Секретар Наглядової Ради Ніколаєв В.В. (не надавав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 23.08.2019 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними 

Зборами акцiонерiв 22.04.2019р.  

Зміни протягом 9 місяців 2021 року не відбувались. 
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Голова Наглядової Ради, 

Член НР - представник 

акціонера -АТ "Трейдiнг Фiлд 

Лiмiтед"                  

Покосенко Юрiй Юрiйович                                                                                                                                                                                                                                        1978 
 Харківське професійно-технічне 

училище №9, автомеханік   
10 

ПАТ "Донецькоблгаз" 

03361075 

Член Наглядової Ради 

Опис 

Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати 

iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ.  

   Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: 

Голова Наглядової Ради АТ  обирається членами Наглядової Ради  на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу 

Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. 

 

Обов'язки  Голови Наглядової Ради:  

1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 

2.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 

3.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення 

протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; 

4. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між 

собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 

5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети 

діяльності Товариства; 

6. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; 

7.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. 

  

    За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Голова Наглядової Ради отримує  виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй  формi  

не сплачується.   

Покосенко Юрій Юрійович. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" Покосенко Ю.Ю. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. 

   Покосенко Юрій Юрійович обрано на посаду Голови Наглядової Ради  - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 24.07.2021р. 

(дата вчинення дiї 24.07.2021р.) з числа членів Наглядової Ради. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" 24.07.2021р.  

   Покосенко Юрій Юрійович обрано на посаду Члена Наглядової Ради  - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 22.04.2019р. 

(дата вчинення дiї 22.04.2019р.)  Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз"  22.04.2019р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, до 22.04.2022р. Iншi посади, якi обiймала ця 



особа за останнi 5 рокiв -  2015-2021рр. -  ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядовой Ради. 

Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited"),  який володiє часткою 24,95% в статутному  капiталi емiтента ПАТ 

"Донецькоблгаз". 

Інші зміни протягом 9 місяців 2021 року не відбувались. 

 

8 Член Ревізійної комісії                                                                              Стеценко Станіслав Олександрович                                                                                                                                                                                                                               1984 

Сумський Державний Університет, 2006 

рік, спеціальність "Інформатика", 

математик- програміст 

21 

НАК "Нафтогаз України" 

20077720 

Департамент внутрішнього аудиту, 

Старший експерт з аудиту 

інформаційних технологій 

Опис 

Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань:  

1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України.  

2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік  з метою надання висновків по 

річних звітах та балансу Загальним Зборам. 

3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової 

звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії  Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс.  

4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв:  

5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 

6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 

7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 

8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення 

економічного  стану АТ. 

9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються 

фінансової безпеки і стабільності АТ. 

10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або 

зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 

11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 

12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 

13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 

14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 

15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 

16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 

17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

АТ. 

18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 

19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та  відповідність цих рішень чинному законодавству та 

Статуту АТ. 

20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 

21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 



22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). 

 

   За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії Стеценко С.О. отримує  виплати згідно з цивільно-правовим договором.    

   

Стеценко С.О. обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз"  Загальними Зборами акціонерів 08.06.2017р. (Протокол  від 08.06.2017р.). Термін обрання - 

3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2017р. - по теперiшнiй час - НАК "Нафтогаз України", Департамент внутрiшнього аудиту, Старший експерт з аудиту 

iнформаційних технологій. Особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє.  Представляє iнтереси акцiонера НАК  "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який 

володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   

Рішення щодо обрання Члена Ревізійної Комісії на новий строк Загальними зборами Товариства у 2020-2021рр. не приймалось.  Згідно п. 12.1.2 Статуту ПАТ 

"Донецькоблгаз" повноваження Члена Ревізійної Комісії - Стеценко С.О., продовжують діяти до дня прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії 

Загальними зборами.  

Зміни протягом 9 місяців 2021 року зміни не відбувались. 

9 Член Ревізійної комісії                                                                              Лесконог Олена Василівна                                                                                                                                                                                                                                       1965 

Маріупольський Державний  

металургійний університет, 1987р, 

Промислова теплоенергетика, інженер 

теплотехнік 

35 

ПАТ "Донецькоблгаз" 

03361075 

заступник голови правління  по 

капітальному будівництву 

Опис 

Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань:  

1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України.  

2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік  з метою надання висновків по 

річних звітах та балансу Загальним Зборам. 

3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової 

звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії  Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс.  

4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв:  

5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 

6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 

7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 

8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення 

економічного  стану АТ. 

9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються 

фінансової безпеки і стабільності АТ. 

10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або 

зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 

11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 

12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 

13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 

14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 

15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 

16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 

17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 



АТ. 

18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 

19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та  відповідність цих рішень чинному законодавству та 

Статуту АТ. 

20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 

21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 

22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). 

  

   За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Лесконог О. В. отримує  виплати згідно з цивільно-правовим договором.  

 

Лесконог О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз"  Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.)   Cтрок, на який 

обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2017р.- ПАТ "Донецькоблгаз", заступник голови правління  по капітальному будівництву. Акцiями 

Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Рішення щодо обрання Члена Ревізійної Комісії на новий строк Загальними зборами Товариства у 2020-2021рр. не приймалось.  Згідно п. 12.1.2 Статуту ПАТ 

"Донецькоблгаз" повноваження Члена Ревізійної Комісії - Лесконог О. В., продовжують діяти до дня прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії 

Загальними зборами.  

Протягом 9 місяців 2021 року зміни не відбувались. 

10 Член Ревізійної комісії                                                                              Чубарова Оксана Вiкторiвна                                                                                                                                                                                                                                     1961 

Харківський інститут інженерів 

залізничного транспорту, 1993р. 

бухгалтерський облік, контроль та 

аналіз господарської діяльності, 

економіст 

43 

ПАТ "Донецькоблгаз" 

03361075 

фінансовий директор 

Опис 

Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань:  

1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України.  

2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік  з метою надання висновків по 

річних звітах та балансу Загальним Зборам. 

3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової 

звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії  Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс.  

4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв:  

5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 

6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 

7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 

8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення 

економічного  стану АТ. 

9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються 

фінансової безпеки і стабільності АТ. 

10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або 

зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 

11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 



12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 

13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 

14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 

15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 

16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 

17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

АТ. 

18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 

19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та  відповідність цих рішень чинному законодавству та 

Статуту АТ. 

20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 

21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 

22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). 

  

   За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Чубарова О. В. отримує  виплати згідно з цивільно-правовим договором.  

 

Чубарова О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз"  Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.)   Cтрок, на 

який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2014р. - по теперішній час - ПАТ "Донецькоблгаз", фінансовий директор.Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   

Рішення щодо обрання Члена Ревізійної Комісії на новий строк Загальними зборами Товариства у 2020-2021рр. не приймалось.  Згідно п. 12.1.2 Статуту ПАТ 

"Донецькоблгаз" повноваження Члена Ревізійної Комісії - Чубарова О. В., продовжують діяти до дня прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії 

Загальними зборами.  

Протягом 9 місяців 2021 року зміни не відбувались. 

11 

Член Наглядової Ради - 

представник акціонера - НАК 

"Нафтогаз України"                                

Скляренко Олександр Сергiйович                                                                                                                                                                                                                                 1989 

Національна академія внутрішніх справ 

України, 2011; спеціальність - 

правознавство; кваліфікація - юрист; 

спеціаліст. Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та 

управління, 2014. Екологія та охорона 

навколишнього середовища, Еколог. 

9  

НАК "Нафтогаз України" 

20077720 

головний фахівець Управління 

корпоративних прав 

Опис 

Член Наглядової Ради  приймає  участь у  дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати 

iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi  Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ .  

 

   Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 

1.  Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю  АТ, крім особо 

визначених   Статуту. 

2. Підготування Загальних Зборів.  

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів  згідно вимог чинного законодавства. 

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 

5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 



6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 

7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

8.  Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених  законодавством. 

9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 

10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 

11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та 

матеріального стимулювання. 

12. Прийняття рішення про відсторонення Голови  або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 

Голови Правління. 

13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 

16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 

17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку.  

18. Вирішення питання  про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає  інтересам АТ. Прийняття рішення про  внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому 

числі  і у вигляді майна, що є власністю АТ). 

19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 

20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 

21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій. 

23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних 

паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 

24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним  законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій  особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 

25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та  законом. 

 

   Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акцiонера НАК "Нафтогаз України", Скляренко О.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. 

 

   Скляренко О.С.  особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує  виплати згідно з цивільно-правовим 

договором. Винагорода в натуральнiй  формi  не сплачується.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

    

    Скляренко О.С.  обрано на посаду Члена Наглядової Ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" 

22.04.2019р. Термін обрання - 3 роки. Посадова особа особисто акціями Емітента не володіє.Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 

20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному  капiталi емiтента. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 2017р. - по теперішній час, HAK "Нафтогаз України", 

головний фахівець Управління корпоративних прав. Обіймає іншу посаду Головного фахівеця Управління корпоративних прав в АТ "НАК "Нафтогаз України". 

Зміни протягом 9 місяців 2021 року не відбувались. 

 



 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 54269.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 16925929.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 16980198.00 Х Х 

Опис У складi поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями вiдображено згiдно 

з МСБО (IAS) 39 п. 47 зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ та штрафними 

санкцiями за мировими угодами у сумi 6 877 тис. грн.  

 

 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги з розподілу  природного газу 0             0.00 0 334,595  млн.куб.м.        445224.38 94.5 

 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Послуги з розподілу  природного газу  45.00 

2 Вартість природного газу (транзит)  53.00 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.07.2010 583/1/10 

Державна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

UA4000084040 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.01 696000000 6960000.00 

100.000000000

000 

Опис 

Попередні Свідоцтва про випуск акцій: 

    1.  Свiдоцтво №26/1/94 вiд 17.05.1994р. видане Фiнансовим управлiнням Донецької облдержадмiнiстрацiї, форма iснування цiнних паперiв не визначена, кiлькiсть 

акцiй 98 784 735 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 987 847,35 грн, доля в статутному капiталi 18,91%. Анульоване у зв'язку з замiною. 

   2. Свiдоцтво №306/1/96 вiд 18.07.1996р. видане Мiнiстерством фiнансiв України, форма iснування цiнних паперiв не визначена, кiлькiсть акцiй 423 619 122 шт., 

номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 4 236 191,22 грн, доля в статутному капiталi 81,09%. Анульоване у зв'язку з замiною. 

    3. Свiдоцтво №391/05/1/98 вiд 26.11.1998р. видане Донецьким територiальним управлiнням ДКЦПФР, документарна форма iснування цiнних паперiв, кiлькiсть 

акцiй 522 403 857 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 5 224 138,57 грн, доля в статутному капiталi 100,00%. Анульоване у зв'язку з новою 

емiсiєю. 

    4. Свiдоцтво №298/1/00 вiд 22.06.2000р. видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,  документарна форма iснування цiнних паперiв, 

кiлькiсть акцiй 696 000 000 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01грн, сума за номiналом 6 960 000,00 грн, доля в статутному капiталi 100,00%. Анульоване у зв'язку з  

дематерiалiзацiєю акцiй. 

 

     Державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв бездокументарної форми iснування здiйснено Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23.07.2010 

року, свiдоцтво № 583/1/10. Кiлькiсть цiнних паперiв 696 000 000 шт., номiнал одного цiнного папера 0.01 грн., сума за номiналом 6 960 000,00 грн.,  доля в 

cтатутному капiталi емiтента  100.00%. 

     У зв'язку з перейменуванням товариства з Відкритого акціонерного товариства ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на Публічне 

акціонерного товариства "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на виконання вимог закону України "Про акціонерні товариства" 

свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було замінено. Дата видачі нового свідоцтва 12.08.2011року. Свiдоцтво № 583/1/10, дата реєстрації 23.07.2010р. Кiлькiсть 

цiнних паперiв 696 000 000 шт., номiнал одного цiнного папера 0.01 грн., сума за номiналом 6 960 000,00 грн.,  доля в cтатутному капiталi емiтента  100.00%. 

     

  Додаткова емісія  емітентом не здійснювалася та не планується.     

 

  Інформація про внутрішні та зовнішні ринки,  на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента  (біржовий  ринок,  організаційно  оформлені  позабіржові 

ринки цінних  паперів) відсутня.   Підприємство включено до біржового списку у якості позалістингових цінних паперів фондової біржі ПРАТ "ФБ"ІННЕКС" (код 

ЄДРПОУ 23425110, адреса:  01015, м.Київ, вул. Московска, 43/11), договір б/н від 21.12.2015р. 

   Інформація щодо фактів лістингу/делістингу цінних паперів на інших фондових біржах відсутня. 



 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

/ Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано іншій особі 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 

емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

Дата випуску 
Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 
Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 

наклав обмеження 

Характеристика 

обмеження 
Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Опис 
Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів ВІДСУТНЯ. 

 



2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.07.2010 583/1/10 UA4000084040 696000000 6960000.00 297880327 347303996 0 

Опис 

Інформація наведена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на   16.09.2021 року, скликані на 

22.09.2021р. 

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.09.2021 року, становить 

931 (дев'ятсот тридцять одна) особа, яким належить 688 505 800 (шістсот вісімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому 

числі 297 880 327 (двісті дев'яносто сім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при 

визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством 

розміщено 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не 

розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 494 200(сім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі двісті) штук простих іменних акцій 

Товариства. 

 

Кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено - 347 320 997 (триста сорок сім мільйонів триста двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім), у тому числі: 

1. 347 303 996 (триста сорок сім мільйонів триста три тисячі дев'ятсот дев'яносто шість)штук голосуючих простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні 

кворуму та не надають право голосу для вирішення питань,які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.09.2021р. Тип 

обтяжень: "Безумовне блокування", відповідно до Рішення РНБО - санкція "блокування активів". 

2. 17 000 (сімнадцять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу для вирішення 

питань,які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.09.2021р. Тип обтяжень: "Блокування під торги". 

3. 1 (одна) штук голосуючих простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу для вирішення питань,які відносяться до 

компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.09.2021р. Тип обтяжень: "Рішення суду". 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361075 

Територія  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1410136300 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 

за КОПФГ 120 

Вид економічної діяльності  РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО 

ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ 

за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників  1923   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 84313 Краматорськ Пiвденна, 1, т.+380 (0626)42-33-06 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "30" вересня 2021 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 98 660 

839 

первісна вартість 1001 4991 5641 4164 

накопичена амортизація 1002 4893 4981 3325 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 

Основні засоби 1010 207043 203570 323095 

первісна вартість 1011 803132 809245 569025 

знос 1012 596089 605675 245930 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 88 39 67 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 207229 204269 324001 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 59038 65393 

83039 

Виробничі запаси 1101 42669 48694 17392 

Незавершене виробництво 1102 3665 3588 2078 

Товари 1104 12704 13111 63569 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1957730 2029889 

103771 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 159100 193550 

62360 

з бюджетом 1135 470 1591 19 

у тому числі з податку на прибуток 1136 135 135 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7120337 7163333 93241 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 84147 64057 22943 

Готівка 1166 22 86 6 

Рахунки в банках 1167 84125 63971 22937 

Витрати майбутніх періодів 1170 3294874 3294833 -- 

Інші оборотні активи 1190 1118570 1118097 37017 

Усього за розділом II 1195 13794266 13930743 402390 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 4137 4137 

-- 

Баланс 1300 14005632 14139149 726391 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 6960 6960 

6960 

Капітал у дооцінках 1405 19711 19711 41963 

Додатковий капітал 1410 -- -- -- 

Резервний капітал 1415 847 847 108 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2834855 -2868567 70837 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 -2807337 -2841049 119868 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

1123 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 5794 -- 9065 

Довгострокові забезпечення 1520 137 137 14798 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 -- -- 14651 

Цільове фінансування 1525 1 1 -- 

Усього за розділом II 1595 5932 138 24986 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

8969 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 8450 6877 

4884 

товари, роботи, послуги 1615 8944784 9049174 207952 

розрахунками з бюджетом 1620 51223 54269 8913 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 8548 8902 4772 

розрахунками з оплати праці 1630 15588 17033 11367 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 72225 91633 

84970 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 216 216 

25 

Поточні забезпечення 1660 13819 15462 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 7145413 7181834 193914 

Інші поточні зобов'язання 1690 546771 554660 55771 

Усього за розділом IІІ 1695 16807037 16980060 581537 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 14005632 14139149 726391 

 

 
Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2021 року. 

 

Коригування статей балансу на початок року 

 

5.1 Коригування у Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року Код строки 

Балансу 31.12.2020 

 Коригування 31.12.2020 з урахуванням коригувань 

АКТИВИ     

Оборотні активи     

Виробничі запаси 1101 42 479 190 42 669 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 959 

128 (1 398) 1 957 730 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 429 41 470 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 7 120 336 1 7 120 

337 

Усього: коригування активів   (1 166)  

     

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Капітал та резерви     



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (2 833 730) (1 125) (2 834 

855) 

Поточні зобов'язання і забезпечення     

Поточна кредиторська заборгованість  за товари, роботи, послуги 1615 8 944 

786 (2) 8 944 784 

Інші поточні зобов'язання 1690 546 810 (39) 546 771 

Усього: коригування власного капіталу та зобов'язань   (1 166)  

 

Виробничі запаси 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 190 тис. грн. 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

доходи, які відносяться до доходів 2020 року у сумі 1 398 тис. грн. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 41 тис. грн. 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 1 тис. грн. 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 190 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

доходи, які відносяться до доходів 2020 року у сумі 1 398 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 41 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 1 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 2 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторнований ПДВ 

з доходів, які відносяться до доходів 2020 року у сумі 39 тис. грн.  

 

Поточна кредиторська заборгованість  за товари, роботи, послуги  

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані 

витрати, які відносяться до витрат 2020 року у сумі 2 тис. грн. 

 

Інші поточні зобов'язання 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторнований ПДВ 

з доходів, які відносяться до доходів 2020 року у сумі 39 тис. грн.  

 

 

Ф1 

Станом на 30.09.2021 залишкова вартість нематеріальних активів складає 660 тис. 

грн. Згідно з МСБО(IAS) 38 "Нематеріальні активи" у складі нематеріальних активів 

відображено ліцензії, програмне забезпечення, права користування землею, патенти 

та інші нематеріальні активи. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося згідно з п. 97 

МСБО(IAS) 38 "Нематеріальні активи" на прямолінійній основі виходячи з терміну їх 

корисного використання. 

Станом на 30.09.2021  згідно з МСБО (IAS)16 "Основні засобі" залишкова вартість 

основних засобів складає 203 570 тис. грн. У складі основних засобів обліковуються 

незавершені капітальні інвестиції у сумі 8 013 тис. грн. та основні засоби, що 

введені до експлуатації станом на звітну дату у сумі 195 557 тис. грн. Незавершені 

капітальні інвестиції - це вартість незавершених капітальних вкладень та вартість 

устаткування для монтажу. Протягом року вартість незавершених капітальних 

інвестицій збільшилась з 6 901 тис. грн. до        8 013 тис. грн. Вартість 

основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать ПАТ, i 

вартості державних основних засобів, які не увійшли до статутного фонду та 

використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу. 

Державне майно включає газопроводи та споруди на них. Крім цього до державного 

майна віднесений спецавтотранспорт та деяке обладнання. Первісна вартість основних 

засобів станом на 30.09.2021 складає 809 245 тис. грн., сума зносу складає 605 675 

тис. грн., залишкова вартість складає 203 570 тис. грн. Ступінь зносу основних 

засобів станом на 30.09.2021 складає 74,84% від їх первісної вартості, збільшився 



за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які 

знаходяться на тимчасово окупованій території. 

Амортизація по об'єктах основних засобів, що введені до експлуатації, 

нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну їх корисного використання. 

 

Станом на 30.09.2021 на балансі ПАТ згідно з МСБО(IAS) 2 "Запаси" відображені 

наступні види запасів: 

" виробничі запаси - 48 694 тис. грн.; 

" незавершене виробництво - 3 588 тис. грн.; 

" товари - 13 111 тис. грн. 

Облік вибуття запасів ПАТ здійснювався за методом ідентифікованої собівартості 

згідно з п. 23 МСБО (IAS) 2 "Запаси".  

Підприємством забезпечена незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом 

звітного періоду. Дотримана вірність оцінки запасів на 30.09.2021 відповідно до 

прийнятої облікової політики. 

Оцінку реальності дебіторської заборгованості проведено згідно з МСБО (IAS) 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 

Станом на 30.09.2021 в балансі ПАТ відображено: 

" дебіторська заборгованість за товари, робити та послуги - 2 029 889 тис. 

грн.; 

" дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 591 тис. грн.; 

" дебіторська заборгованість за виданими авансами - 193 550 тис. грн.; 

" інша поточна дебіторська заборгованість - 7 163 333 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 не має сумнівних боргів за поточною дебіторською 

заборгованістю, вся дебіторська заборгованість відповідає поняттю "Актив". 

У складі витрат майбутніх періодів відображена передплата на періодичні видання та 

витрати на страхування майна та сума  вартості небалансу природного газу у сумі 3 

294 833 тис. грн. 

У складі інших оборотних активів у сумі 1 118 097 тис. грн. відображені податкові 

зобов'язання і податковий кредит з ПДВ. 

Станом на 30.09.2021 залишок грошових коштів у касі становив 86 тис. грн. На 

рахунках банку залишок грошових коштів становив  63 971 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 необоротні активи, утримувані для продажу відображені у сумі 

4 137 тис. грн. 

 

Статутний капітал сформовано за рахунок продажу акцій первинної емісії в процесі 

приватизації на суму 5 224 038,57 грн. та додаткової емісії на суму 1 735 961,43 

грн. Продаж акцій проводився за номінальною ціною. Підприємством випущені прості 

іменні акції в без документарній формі. Статутний фонд становить 6 960 тис. грн. 

Статутний капітал Підприємства протягом звітного періоду не змінювався. 

Розмір статутного капіталу в балансі відображено відповідно до чинного 

законодавства України. 

Інший додатковий капітал (дооцінка активів) станом на 30.09.2021 складає 19 711 

тис. грн., зменшений за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної 

вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території. 

Резервний капітал станом на 30.09.2021 складає 847 тис. грн. 

Непокритий збиток станом на 30.09.2021 складає 2 868 567 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 у складі забезпечень відображено забезпечення гарантійних 

ремонтів обладнання у сумі 137 тис. грн. 

У складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 

відображено згідно з МСБО (IAS) 39 п. 47 зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України" 

за природний газ та штрафними санкціями за мировими угодами у сумі 6 877 тис. грн.  

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 30.09.2021 складає 

9 049 174 тис. грн. і збільшена, в порівнянні з початком року, на 104 390 тис. 

грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками складається з таких видів 

зобов'язань: 

" з одержаних авансів у сумі 91 633 тис. грн.; 

" з бюджетом у сумі 54 269 тис. грн.; 

" зі страхування у сумі 8 902 тис. грн.; 

" з оплати праці у сумі 17 033 тис. грн.; 

" з учасниками у сумі 216 тис. грн.  

Станом на 30.09.2021 згідно з МСБО (IAS)19 "Винагорода працівникам" у складі 

поточних забезпечень відображено забезпечення з виплат персоналу у сумі 15 462 

тис. грн.  

У складі інших поточних зобов'язань станом на 30.09.2021 відображені податкові 

зобов'язання і податковий кредит з ПДВ та розрахунками з іншими кредиторами за 

позовами у сумі 554 660 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 згідно з МСБО (IAS) 20 п. 24 у складі доходів майбутніх 

періодів відображено вартість безоплатно отриманих активів у розмірі 252 844 тис. 



грн., сума компенсації вартості небалансу природного газу у розмірі 6 789 463 тис. 

грн. та сума перевищення замовленої річної потужності у розмірі 139 527 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління ________________ Батій Вадим Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Мішина Ольга Анатоліївна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361075 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 3 квартал 2021 року  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 471346 1145728 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (427597) (955960) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 43749 189768 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 7659 6218 

Адміністративні витрати  2130 (43873) (29137) 

Витрати на збут 2150 (--) (--) 

Інші операційні витрати  2180 (41062) (26698) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- 140151 

     збиток   2195 (33527) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 3 39 

Інші доходи  2240 4789 5378 

Фінансові витрати  2250 (1751) (1784) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (3226) (570) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 143214 

збиток 2295 (33712) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 143214 

     збиток  2355 (33712) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -33712 143214 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 247076 83646 

Витрати на оплату праці 2505 142595 109846 

Відрахування на соціальні заходи 2510 30833 23982 

Амортизація 2515 25541 16663 

Інші операційні витрати 2520 66498 46098 

Разом 2550 512543 280235 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 696000000 696000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 696000000 696000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.04844000) 0.20577000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.04844000) 0.20577000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Ф2 

Доходи визначені згідно з вимогами МСБО (IAS) 18 "Виручка". 

Основними доходами діяльності ПАТ є постачання, розподілення та реалізація 

природного газу, реалізація зрідженого газу, ремонт вимірювальних приладів, 

конструкторсько-проектні та будівельні роботи.  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 

місяців 2021 року складає 471 346 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації 

природного газу склали 7 263 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 445 224 

тис. грн. 

Інші операційні доходи склали 7 659 тис. грн. у тому числі: 

" доходи від реалізації оборотних активів - 52 тис.грн. 

" доходи від оренди активів -  175 тис. грн.; 

" доходи від відшкодування раніше списаних активів - 80 тис. грн.; 

" доходи від списання кредиторської заборгованості - 161 тис. грн.; 

" штрафи та пені - 1 193 тис. грн.; 

" відсотки за залишками коштів на поточних рахунках - 949 тис. грн.; 

" інші доходи - 5 049 тис. грн. 

В складі інших фінансових доходів включені доходи від визнання при оцінці 

довгострокової дебіторської  та кредиторської заборгованості за справедливою 

вартістю у сумі 3 тис. грн. 

В інші доходи у сумі 4 789 тис. грн. включені: 

" доходи від безоплатно отриманих активів - 4 687 тис. грн.; 

" інші доході - 102 тис. грн. 

Доходи включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі  

принципів нарахування. 

Структура витрат ПАТ має наступний вид: 

" собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 427 597 тис. 

грн. 

До складу виробничої собівартості готової продукції включені: 

" прямі матеріальні витрати;  

" прямі витрати на оплату праці;  

" відрахування на соціальні заходи;  

" амортизація; 

" інші прямі витрати. 

До складу виробничої собівартості товарів включені витрати по реалізованих 

товарах. 

" адміністративні витрати - 43 873 тис. грн. 

У складі адміністративних витрат враховані загальногосподарські витрати на 

обслуговування i керування Товариством, як-то податки i збори, передбачені 

законодавством, послуги зв'язку, вартість ПММ для легкового автомобіля, підписка, 

витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу. 

" витрати на збут - не має.  

До складу витрат на збут включені витрати, пов'язані з реалізацією товарів. 



" інші операційні витрати - 41 062 тис. грн., у тому числі: 

" штрафи , пені, неустойки - 24 002 тис. грн.; 

" сумнівні та безнадійні борги - 7 513 тис. грн. 

" нестачі і втрати від псування цінностей - 197 тис. грн.; 

" втрати від знецінення запасів - 3 тис.грн.; 

" інші витрати  - 9 347 тис. грн.    

" фінансові витрати у розмірі 1 751 тис. грн. визнані при оцінки 

довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості за справедливою 

вартістю. 

" інші витрати  - 3 226 тис. грн. 

 

Витрати включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі принципу 

нарахування, відображені в бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони 

відносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесені. 

Фінансовий результат до оподаткування це збиток у розмірі 33 712 тис. грн. 

За підсумками діяльності за 9 місяців 2021 року ПАТ отримало збиток у розмірі 33 

712 тис. грн., що становить 0,04844 грн. на одну акцію. 

Звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом ПАТ у 

зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході 

Україні. Територіальний характер діяльності ПАТ не дає змоги мобільно 

перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими 

підрозділами. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення 

тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній 

території. Підприємством проведено зменшення корисної вартості активів, які 

знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 

МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів". 

 

 

 

Голова Правління ________________ Батій Вадим Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Мішина Ольга Анатоліївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361075 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 3 квартал 2021 року  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 511776 1120969 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 565 691 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7927 4595 

Надходження від повернення авансів 3020 2678 10794 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 949 333 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1000 423 

Інші надходження 3095 4805 3169 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (252987) (832116) 

Праці 3105 (116441) (91828) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (31542) (24761) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (61820) (73950) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (29721) (48361) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (32099) (25589) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (32360) (65380) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (7423) (7350) 

Інші витрачання 3190 (44467) (66118) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -17340 -20529 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (2750) (1048) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (188) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2750 -1236 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -20090 -21765 

Залишок коштів на початок року 3405 84147 31796 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 64057 10031 



 
АТ "Донецькоблгаз складає "Звiт про рух грошових коштiв" з урахуванням показникiв 

фiлiй.  

Загальна сума грошових коштiв на кiнець 9 мiсяцiв 2021 року склала  64 057 

тис.грн., в тому числi: 

Готiвка - 86 тис.грн. 

Рахунки в банках - 63 971 тис.грн. 

 

Рядок 3095 "Iншi надходження" включає: надходження вiд операцiйної оренди активiв, 

повернення помилково зарахованих  сум, оплата путiвок, реалiзацiя iнших 

необоротних активiв. 

Рядок 3100 "Витрачення на оплату товарiв, (робiт, послуг) включає: вартiсть газу 

(транзит) та вартiсть придбаних матерiалiв. 

Рядок 3190 "Iншi витрачення" включає: штрафи, пенi, цiльова благодiйна допомога та 

iнше. 

 

 

Голова Правління ________________ Батiй Вадим Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Мiшина Ольга Анатолiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361075 

 

Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2021 року  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 6960 19711 -- 847 -2833730 -- -- -2806212 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -1125 -- -- -1125 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 6960 19711 -- 847 -2834855 -- -- -2807337 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -33712 -- -- -33712 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -33712 -- -- -33712 

Залишок на кінець року 4300 6960 19711 -- 847 -2868567 -- -- -2841049 

 
Статутний капiтал АТ "Донецькоблгаз" не змiнювался протягом звiтного  перiода 9 

мiсяцiв 2021 року та становить на дату балансу (30.09.2021р.) 6 960 000,00 грн. i 

подiлений на 696 000 000 шт. простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. 

кожна. До складу iншого додаткового капiталу АТ "Донецькоблгаз", вiдображеного в 

балансi, входить вартiсть державного майна, яке не пiдлягає приватизацiї i 

використовується для забезпечення постачання та розподiлу природного газу. 

 

 

 

Голова Правління ________________ Батiй Вадим Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Мiшина Ольга Анатолiївна 

 (підпис)  
 

 



 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року. 

 

Коригування статей балансу на початок року 

 

5.1 Коригування у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року Код строки 

Балансу 31.12.2020 

 Коригування 31.12.2020 з урахуванням коригувань 

АКТИВИ     

Оборотнi активи     

Виробничi запаси 1101 42 479 190 42 669 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 1 959 128

 (1 398) 1 957 730 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1135 429 41 470 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  1155 7 120 336 1 7 120 337 

Усього: коригування активiв   (1 166)  

     

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Капiтал та резерви     

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (2 833 730) (1 125) (2 

834 855) 

Поточнi зобов'язання i забезпечення     

Поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги 1615 8 944 786

 (2) 8 944 784 

Iншi поточнi зобов'язання 1690 546 810 (39) 546 771 

Усього: коригування власного капiталу та зобов'язань   (1 166)  

 

Виробничi запаси 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 190 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

доходи, якi вiдносяться до доходiв 2020 року у сумi 1 398 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 41 тис. грн. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 1 тис. грн. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 190 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

доходи, якi вiдносяться до доходiв 2020 року у сумi 1 398 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 41 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 1 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 2 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнований ПДВ 

з доходiв, якi вiдносяться до доходiв 2020 року у сумi 39 тис. грн.  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги  

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнованi 

витрати, якi вiдносяться до витрат 2020 року у сумi 2 тис. грн. 

 

Iншi поточнi зобов'язання 

Станом на 31 грудня 2020 року за рахунок нерозподiленого прибутку сторнований ПДВ 

з доходiв, якi вiдносяться до доходiв 2020 року у сумi 39 тис. грн.  

 



 

Ф1 

Станом на 30.09.2021 залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 660 тис. 

грн. Згiдно з МСБО(IAS) 38 "Нематерiальнi активи" у складi нематерiальних активiв 

вiдображено лiцензiї, програмне забезпечення, права користування землею, патенти 

та iншi нематерiальнi активи. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося згiдно з п. 97 

МСБО(IAS) 38 "Нематерiальнi активи" на прямолiнiйнiй основi виходячи з термiну їх 

корисного використання. 

Станом на 30.09.2021  згiдно з МСБО (IAS)16 "Основнi засобi" залишкова вартiсть 

основних засобiв складає 203 570 тис. грн. У складi основних засобiв облiковуються 

незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 8 013 тис. грн. та основнi засоби, що 

введенi до експлуатацiї станом на звiтну дату у сумi 195 557 тис. грн. Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї - це вартiсть незавершених капiтальних вкладень та вартiсть 

устаткування для монтажу. Протягом року вартiсть незавершених капiтальних 

iнвестицiй збiльшилась з 6 901 тис. грн. до        8 013 тис. грн. Вартiсть 

основних засобiв складається з вартостi основних засобiв, якi належать АТ, i 

вартостi державних основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду та 

використовуються для транспортування, збереження та розподiлу природного газу. 

Державне майно включає газопроводи та споруди на них. Крiм цього до державного 

майна вiднесений спецавтотранспорт та деяке обладнання. Первiсна вартiсть основних 

засобiв станом на 30.09.2021 складає 809 245 тис. грн., сума зносу складає 605 675 

тис. грн., залишкова вартiсть складає 203 570 тис. грн. Ступiнь зносу основних 

засобiв станом на 30.09.2021 складає 74,84% вiд їх первiсної вартостi, збiльшився 

за рахунок проведення Пiдприємством зменшення корисної вартостi активiв, якi 

знаходяться на тимчасово окупованiй територiї. 

Амортизацiя по об'єктах основних засобiв, що введенi до експлуатацiї, 

нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну їх корисного використання. 

 

Станом на 30.09.2021 на балансi АТ згiдно з МСБО(IAS) 2 "Запаси" вiдображенi 

наступнi види запасiв: 

" виробничi запаси - 48 694 тис. грн.; 

" незавершене виробництво - 3 588 тис. грн.; 

" товари - 13 111 тис. грн. 

Облiк вибуття запасiв АТ здiйснювався за методом iдентифiкованої собiвартостi 

згiдно з п. 23 МСБО (IAS) 2 "Запаси".  

Пiдприємством забезпечена незмiннiсть методу оцiнки вибуття запасiв протягом 

звiтного перiоду. Дотримана вiрнiсть оцiнки запасiв на 30.09.2021 вiдповiдно до 

прийнятої облiкової полiтики. 

Оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi проведено згiдно з МСБО (IAS) 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

Станом на 30.09.2021 в балансi АТ вiдображено: 

" дебiторська заборгованiсть за товари, робити та послуги - 2 029 889 тис. 

грн.; 

" дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1 591 тис. грн.; 

" дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 193 550 тис. грн.; 

" iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 7 163 333 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 не має сумнiвних боргiв за поточною дебiторською 

заборгованiстю, вся дебiторська заборгованiсть вiдповiдає поняттю "Актив". 

У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображена передплата на перiодичнi видання та 

витрати на страхування майна та сума  вартостi небалансу природного газу у сумi 3 

294 833 тис. грн. 

У складi iнших оборотних активiв у сумi 1 118 097 тис. грн. вiдображенi податковi 

зобов'язання i податковий кредит з ПДВ. 

Станом на 30.09.2021 залишок грошових коштiв у касi становив 86 тис. грн. На 

рахунках банку залишок грошових коштiв становив  63 971 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 необоротнi активи, утримуванi для продажу вiдображенi у сумi 

4 137 тис. грн. 

 

Статутний капiтал сформовано за рахунок продажу акцiй первинної емiсiї в процесi 

приватизацiї на суму 5 224 038,57 грн. та додаткової емiсiї на суму 1 735 961,43 

грн. Продаж акцiй проводився за номiнальною цiною. Пiдприємством випущенi простi 

iменнi акцiї в без документарнiй формi. Статутний фонд становить 6 960 тис. грн. 

Статутний капiтал Пiдприємства протягом звiтного перiоду не змiнювався. 

Розмiр статутного капiталу в балансi вiдображено вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

Iнший додатковий капiтал (дооцiнка активiв) станом на 30.09.2021 складає 19 711 

тис. грн., зменшений за рахунок проведення Пiдприємством зменшення корисної 

вартостi активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї. 

Резервний капiтал станом на 30.09.2021 складає 847 тис. грн. 

Непокритий збиток станом на 30.09.2021 складає 2 868 567 тис. грн. 



Станом на 30.09.2021 у складi забезпечень вiдображено забезпечення гарантiйних 

ремонтiв обладнання у сумi 137 тис. грн. 

У складi поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями 

вiдображено згiдно з МСБО (IAS) 39 п. 47 зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України" 

за природний газ та штрафними санкцiями за мировими угодами у сумi 6 877 тис. грн.  

Сума кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 30.09.2021 складає 

9 049 174 тис. грн. i збiльшена, в порiвняннi з початком року, на 104 390 тис. 

грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками складається з таких видiв 

зобов'язань: 

" з одержаних авансiв у сумi 91 633 тис. грн.; 

" з бюджетом у сумi 54 269 тис. грн.; 

" зi страхування у сумi 8 902 тис. грн.; 

" з оплати працi у сумi 17 033 тис. грн.; 

" з учасниками у сумi 216 тис. грн.  

Станом на 30.09.2021 згiдно з МСБО (IAS)19 "Винагорода працiвникам" у складi 

поточних забезпечень вiдображено забезпечення з виплат персоналу у сумi 15 462 

тис. грн.  

У складi iнших поточних зобов'язань станом на 30.09.2021 вiдображенi податковi 

зобов'язання i податковий кредит з ПДВ та розрахунками з iншими кредиторами за 

позовами у сумi 554 660 тис. грн. 

Станом на 30.09.2021 згiдно з МСБО (IAS) 20 п. 24 у складi доходiв майбутнiх 

перiодiв вiдображено вартiсть безоплатно отриманих активiв у розмiрi 252 844 тис. 

грн., сума компенсацiї вартостi небалансу природного газу у розмiрi 6 789 463 тис. 

грн. та сума перевищення замовленої рiчної потужностi у розмiрi 139 527 тис.грн. 

 

Ф2 

Доходи визначенi згiдно з вимогами МСБО (IAS) 18 "Виручка". 

Основними доходами дiяльностi АТ є постачання, розподiлення та реалiзацiя 

природного газу, реалiзацiя зрiдженого газу, ремонт вимiрювальних приладiв, 

конструкторсько-проектнi та будiвельнi роботи.  

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 9 

мiсяцiв 2021 року складає 471 346 тис. грн., в тому числi доходи вiд реалiзацiї 

природного газу склали 7 263 тис. грн., доходи вiд розподiлу газу склали 445 224 

тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи склали 7 659 тис. грн. у тому числi: 

" доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв - 52 тис.грн. 

" доходи вiд оренди активiв -  175 тис. грн.; 

" доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв - 80 тис. грн.; 

" доходи вiд списання кредиторської заборгованостi - 161 тис. грн.; 

" штрафи та пенi - 1 193 тис. грн.; 

" вiдсотки за залишками коштiв на поточних рахунках - 949 тис. грн.; 

" iншi доходи - 5 049 тис. грн. 

В складi iнших фiнансових доходiв включенi доходи вiд визнання при оцiнцi 

довгострокової дебiторської  та кредиторської заборгованостi за справедливою 

вартiстю у сумi 3 тис. грн. 

В iншi доходи у сумi 4 789 тис. грн. включенi: 

" доходи вiд безоплатно отриманих активiв - 4 687 тис. грн.; 

" iншi доходi - 102 тис. грн. 

Доходи включенi до складу звiту про фiнансовi результати АТ на пiдставi  принципiв 

нарахування. 

Структура витрат АТ має наступний вид: 

" собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 427 597 тис. 

грн. 

До складу виробничої собiвартостi готової продукцiї включенi: 

" прямi матерiальнi витрати;  

" прямi витрати на оплату працi;  

" вiдрахування на соцiальнi заходи;  

" амортизацiя; 

" iншi прямi витрати. 

До складу виробничої собiвартостi товарiв включенi витрати по реалiзованих 

товарах. 

" адмiнiстративнi витрати - 43 873 тис. грн. 

У складi адмiнiстративних витрат врахованi загальногосподарськi витрати на 

обслуговування i керування Товариством, як-то податки i збори, передбаченi 

законодавством, послуги зв'язку, вартiсть ПММ для легкового автомобiля, пiдписка, 

витрати на оплату працi адмiнiстративно-управлiнського персоналу. 

" витрати на збут - не має.  

До складу витрат на збут включенi витрати, пов'язанi з реалiзацiєю товарiв. 

" iншi операцiйнi витрати - 41 062 тис. грн., у тому числi: 

" штрафи , пенi, неустойки - 24 002 тис. грн.; 



" сумнiвнi та безнадiйнi борги - 7 513 тис. грн. 

" нестачi i втрати вiд псування цiнностей - 197 тис. грн.; 

" втрати вiд знецiнення запасiв - 3 тис.грн.; 

" iншi витрати  - 9 347 тис. грн.    

" фiнансовi витрати у розмiрi 1 751 тис. грн. визнанi при оцiнки 

довгострокової дебiторської та кредиторської заборгованостi за справедливою 

вартiстю. 

" iншi витрати  - 3 226 тис. грн. 

 

Витрати включенi до складу звiту про фiнансовi результати АТ на пiдставi принципу 

нарахування, вiдображенi в бухгалтерському облiку в тому перiодi, до якого вони 

вiдносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесенi. 

Фiнансовий результат до оподаткування це збиток у розмiрi 33 712 тис. грн. 

За пiдсумками дiяльностi за 9 мiсяцiв 2021 року АТ отримало збиток у розмiрi 33 

712 тис. грн., що становить 0,04844 грн. на одну акцiю. 

Звертаємо увагу на невизначенiсть, що обумовлена територiальним розподiлом АТ у 

зв'язку з проведенням воєнних дiй у ходi антитерористичної операцiї на сходi 

Українi. Територiальний характер дiяльностi АТ не дає змоги мобiльно 

перерозташувати основнi активи, тому iснує ризик втрати контролю над деякими 

пiдроздiлами. У серпнi 2015 року Наглядова Рада Компанiї прийняла рiшення 

тимчасово призупинити дiяльнiсть пiдроздiлiв, якi розташованi на непiдконтрольнiй 

територiї. Пiдприємством проведено зменшення корисної вартостi активiв, якi 

знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, згiдно норм пункту 2 параграфу 12 

МСБУ 36 "Зменшення корисної вартостi активiв". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

Керівництво емітента АТ "Донецькоблгаз" звертає увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним 

розподілом Компанії у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції (АТО)/операції 

об"єднаних сил (ООС) на сході Україні. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно 

перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами Компанії. У серпні 

2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які 

розташовані на непідконтрольній території. Керівництво не може спрогнозувати результати дій щодо збереження 

контролю над даними активами, а отже, існує вірогідність, що Компанія не зможе реалізувати дані активи і 

виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Ця фінансова звітність не містить жодних 

коригувань стосовно вказаної невизначеності, але керівництво не може проігнорувати ії наявність. 

 

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

Після звітної дати відбулися істотні події, які впливають на розуміння цієї фінансової звітності. 

 

Керівництво емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (код ЄДРПОУ - 03361075) (скорочено -  АТ "Донецькоблгаз") повідомляє: 

04.10.2021р. відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Відповідно до Протоколу позачергових 

Загальних зборів акціонерів від 11.10.2021р. та протоколу засідання Наглядової ради Товариства  від 11.10.2021р. 

були прийняті істотні рішення: 

1. Про зміну найменування Товариства. Попередня назва Товариства -  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". 

2. Про зміну типу Товариства з Публічного на Приватний. 

3. Про зміну керівництва: оновлено склад Правління, Наглядової Ради, Ревізійної Комісії. 

Відповідна інформація про зміни розміщена на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет 

https://oblgaz.donetsk.ua/osoblyva-informatsiia . 

 

ПОДІЇ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

Вагомий вплив на фінансовий результат у поточному періоді за 9 місяців 2021р. мала подія, яка пов'язана з 

ситуацією по Україні, у тому числі і в Донецькій області, яка спричинена дією карантинних заходів проти 

поширення захворювання на COVID-19.  

У зв'язку з ситуацією, яка спричинена дією карантинних заходів проти поширення захворювання на COVID-19, 

значно зменшилися доходи як громадян, так і ряду підприємств та організацій, що в свою чергу впливають на 

рівень розрахунків за надані послуги та обсяги споживання природного газу.  

Ситуація щодо COVID-19 (короновірусу) досі набуває розвитку, наразі відсутній її помітний вплив на фінансовий 

стан Товариства. 

Вагомий вплив на фінансовий результат мала подія, яка пов'язана з проведенням відділом НКРЕКП у 

Дніпропетровській області позапланової виїзної перевірки щодо дотримання Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.12.2017 № 201 

(далі - Ліцензійні умови з розподілу природного газу) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу з дотриманням вимог Закону України "Про ринок природного газу", чинних Кодексу 

газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних 

документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме щодо здійснення розрахунків із Оператором ГТС за надані 

послуги транспортування за період діяльності з 01.10.2020 по 16.03.2021.  

Перевірка проведена на підставі постанов НКРЕКП від 10.02.2021 № 212 та від 26.02.2021 № 324, з урахуванням 

звернень ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" від 24.12.2020 № ТОВВИХ-20-14556 та від 

10.02.2021 № ТОВВИХ-21-1683. 

За результатами позапланової перевірки були складені Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 19 

березня 2021 року № 161 (далі - Акт № 161) та Акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та 

законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення позапланової 

виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з 

розподілу природного газу від 19 березня 2021 року №162 . 

Внаслідок чого 14 квітня 2021р. відбулося засідання НКРЕКП одним із питань даного засідання було розгляд 

питання щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, 

нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, виданої ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". За результатами розгляду 

було прийнято рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу 

природного, нафтового газу і газу (метану)  вугільних родовищ, згідно з постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики України від 15.04.2010 № 382 та переоформлену постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики України від 09.06.2011 №1007, та постановою Нацкомісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23.06.2015 № 1792. Зазначена постанова набувала 

чинності з 01.08.2021р. У свою чергу,Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах 

енергетики і комунальних послуг(НКРЭКУ), відстрочила набуття чинності рішення про анулювання ліцензії по 

розподілу природного газу АТ "Донецькоблгаз" спочатку до 01 жовтня 2021року, а потім до 1 грудня 2021р. 

Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії. Відстрочення відбулося у зв'язку із зверненнями Агентства 

по розшуку і менеджменту активів(АРМА) і НАК "Нафтогаз України".  

Вагомий вплив на фінансовий результат мала подія, яка пов'язана з набуттям чинності Указу Президента від 

19.03.2021 № 104/2021, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про 

заходи відносно підвищення рівня хімічної безпеки на території України". Відміченим рішенням застосовані 



обмежувальні заходи(санкції) відносно юридичних осіб, які мають частини в статутному капіталі Компанії і 

здійснюють контроль відповідно до своїх частин, а саме: Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю 

"Ендлес Мунлайт Лімітед"("Endless Moonlight Limited") - 24,95% і Аціонерної компанії з обмеженою 

відповідальністю "Трейдінг Філд Лімітед"("Trading Field Limited") - 24,95%. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВIТУ  

З ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" ЗА 9 МIСЯЦIВ 2021р. 

 

Дiяльнiсть пiдприємства, як суб'єкта ринку природного газу, здiйснюється з урахуванням вимог i положень Закону 

України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподiльної системи та iнших законодавчих документiв, що 

регулюють дiяльнiсть у сферi функцiонування ринку природного газу. 

Виробничо-господарська дiяльнiсть пiдприємства спрямована на здiйснення основного лiцензованого виду 

дiяльностi з транспортування природного газу розподiльними газопроводами, а також на проведення iнших видiв 

дiяльностi, крiм лiцензованих, дозволених розпорядженням НКРЕ № 122-р вiд 23.12.2010 р. зi змiнами та 

доповненнями вiд 10.10.2013 р. № 68-р та вiд 07.11.2013 р. № 91-р. 

 

1. Реалiзацiя послуг 

з розподiлу природного газу  

 

За 9 мiсяцiв 2021 року вiдповiдно до пункту 4 глави 5 роздiлу VI Кодексу ГРМ, затвердженого Постановою 

НКРЕКП вiд 30.09.2015 № 2494, АТ "Донецькоблгаз" здiйснило нарахування за неврегульований небаланс 

(несанкцiонований вiдбiр природного газу): 

- по промисловим споживачам у кiлькостi 5,33659 тис.м.куб. на загальну суму 95,1 тис. грн. Надiйшло грошових 

коштiв за неврегульований небаланс 10,98 тис.грн.,  рiвень розрахункiв складає 11,54 %. 

Крiм того, за 9 мiсяцiв 2021 року вiдповiдно до абзацу 3  пункту 1 глави 4 роздiлу ХI Кодексу ГРМ, затвердженого 

Постановою НКРЕКП вiд 30.09.2015 № 2494, АТ "Донецькоблгаз" здiйснило нарахування за несанкцiоноване 

втручання в роботу ЗВТ по промисловим споживачам у кiлькостi 29,952 тис.м.куб. на загальну суму 472,66 тис. 

грн. 

За 9 мiсяцiв 2021р. донарахування  по категорiї "Населення" за несанкцiоноване споживання/вiдновлення 

(порушення)  природного газу склало 7 973,89 тис. грн. 

За пiдсумками 9 мiсяцiв 2021 року дебiторська заборгованiсть за послуги розподiлу по всiм категорiям споживачiв, 

крiм населення, склала 223 183,59 тис. грн. Основними боржниками за послуги розподiлу природного газу 

(замовлену рiчну потужнiсть) станом на 01.10.2021р. є: 

- пiдприємства теплокомуненергетики iз заборгованiстю у сумi 19 106,03 тис.грн., в тому числi такi великi, як КП 

"Яковлiвське" - 49,11 тис. грн., ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 18 212,50 тис. грн., КВП "Краматорська 

тепломережа" - 837,30 тис. грн. 

- промисловi пiдприємства iз заборгованiстю у сумi 203 685,15 тис. грн., в тому числi такi великi, як 

Великоанадольський  вогнетривкий комбiнат - 151,20 тис. грн., ТОВ "Хлiбний смак" - 334,15 тис. грн., ДП 

"Санаторно-курортний реабiлiтацiйний центр "Слов'янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" - 674,47 тис. 

грн., ПАТ "Центренерго" Вуглегiрська ТЕС - 201 714,16 тис. грн. 

За перiод сiчень - вересень мiсяць 2021 р. АТ "Донецькоблгаз" згiдно Кодексу ГРМ та Типового договору 

розподiлу природного газу здiйснило нарахування перевищення рiчної замовленої потужностi по ПАТ 

"Центренерго" Вуглегiрська ТЕС у сумi 41 108,72 тис. грн. За 2020 рiк заборгованiсть за перевищення рiчної 

замовленої потужностi для даного пiдприємства складає 162 262,94 тис. грн. Така заборгованiсть цим 

пiдприємством не визнається. Для врегулювання спiрних питань АТ "Донецькоблгаз" звернулося до 

Господарського суду. 

Заборгованiсть за послуги розподiлу по категорiї населення, за пiдсумками 9 мiсяцiв 2021 року склала 10 557,81 

тис. грн., рiвень розрахункiв за даний перiод складає 94,5%. В першу чергу, це пов'язано iз змiнами до Кодексу 

ГРМ/ГТС та впровадженням рiчної замовленої потужностi з 01.01.2020 р., низькою платоспроможнiстю побутових 

споживачiв та зменшенням вiдшкодування пiльговiй категорiї громадян субвенцiй на оплату житлово-комунальних 

послуг, а саме послуг розподiлу, придбання твердого палива i скрапленого газу у грошовiй готiвковiй та 

безготiвковiй формi згiдно Постанови КМУ вiд 21 жовтня 1995 р. № 848, Постанови вiд 17 квiтня 2019 р. № 373. 

 

Об'ємнi показники роботи 

 

Природний газ транспортується 1292 споживачам у т. ч.  

- промисловим пiдприємствам - 161 

- комунально-побутовим - 1102 

- пiдприємствам  теплокомуненерго - 29 

Розподiлено природного газу за 9 мiсяцiв 2021 р. - 459 481,53861 тис.куб.м.,                                                                          

в тому числi: 

- промисловим споживачам - 151 156,95049 тис.куб.м. 

- на власнi потреби - 685,18875 тис.куб.м. 

- пiдприємства комунтеплоенергетики - 141 693,39999 тис.куб.м. 

           - бюджетнi органiзацiї - 3 747,95145 тис.куб.м. 

           - населенню -143 247,28216 тис.куб.м. 

           - релiгiйнi органiзацiї - 261,74162 тис.куб.м. 

- виробничо-технологiчнi  потреби - 287,05405 тис.куб.м. 

- нормувальнi втрати при транспортуваннi - 12 114,77147 тис.куб.м. 



- нормув.витрати при вимiр. побут.лiчильникiв - 2 505,20195 тис.куб.м. 

           -  комерцiйнi витрати - 3781,99668 тис.куб.м. 

  

  2.  Фiнансовий результат 

 

Доходи 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 9 мiсяцiв 2021 р. склав 471 346,5 тис. грн., (у т.ч. 

донарахування, отриманi у зв'язку з порушенням вимог Кодексу ГРМ, в сумi 7 262,8 тис. грн) 

Доходи вiд робiт i послуг, наданих i реалiзованих безпосередньо пiдприємством склали 464 082,3 тис. грн. в т.ч.: 

- тарифнi доходи вiд транспортування природного газу склали 445 224,4 тис. грн. 

- доходи вiд iнших видiв дiяльностi склали 18 857,9 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи пiдприємства склали 7 659,2 тис. грн. До їх складу були включенi наступнi доходи: 

вiд отриманих штрафiв i пенi ? 1 192,7 тис. грн.; 

доходи вiд списання кредиторської заборгованостi ? 160,6 тис. грн.; 

вiд операцiйної оренди активiв ? 174,5 тис. грн.; 

вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв ? 80,1 тис. грн.; 

вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв ? 52,4 тис. грн..; 

вiд одержання грантiв та субсидiї - 34,3 тис грн.; 

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi ? 5 964,6 тис. грн. 

Витрати 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг склала 427 597,0 тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати - 43 873,4 тис. грн. 

Витрати на збут - 0 тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати склали - 41 062,4 тис. грн. До їх складу були включенi наступнi витрати: 

сумнiвнi та безнадiйнi борги - 7 512,5 тис. грн.; 

визнанi штрафи, пенi -  24 001,9 тис. грн.; 

втрати вiд знецiнення запасiв - 2,6 тис. грн.; 

нестачi i втрати вiд псування цiнностей - 197,1 тис. грн.; 

iншi операцiйнi витрати - 9 348,3  тис. грн. 

Чистий фiнансовий результат за пiдсумками 9 мiсяцiв 2021 року - збиток у сумi 33 712 тис. грн.  

Фiнансовий результат за основними видами дiяльностi. 

 

Загальний збиток  за 9 мiсяцiв 2021 р. склав 6 050,0 тис. грн, в т. ч .: 

- з розподiлу природного газу отримано збиток у сумi 19 255,0 тис. грн.; 

- прибуток, отриманий у зв'язку з порушенням вимог Кодексу ГРМ, склав 7 262,8 тис. грн.; 

- вiд iншої дiяльностi отримано прибутку 5 942,32 тис. грн.  

  

 

3. Праця i заробiтна платня 

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих на АТ "Донецькоблгаз" за 9 мiсяцiв 2021 р. склала 1 967 осiб, у тому 

числi за видами дiяльностi: розподiл  природного газу - 1 828 особи, iнша дiяльнiсть - 139 ос. 

Фонд оплати працi всiх працюючих в цiлому по АТ "Донецькоблгаз" нараховано в сумi 145 724,7 тис. грн, у тому 

числi фонд оплати працi штатним працiвникам за перiод - 142 845,1 тис. грн. Середньооблiкова чисельнiсть 

штатних працiвникiв склала 1 923 чол.  

Працiвникiв позаштатного складу (44 чол.) нарахована заробiтна плата в сумi 2 879,6 тис. грн. (працюючих за 

договорами та сумiсникам). 

Середня заробiтна плата 1-го працiвника склала 8 231,6 грн., в тому числi тарифної частини (основна заробiтна 

плата) - 5 473,4 грн. Змiна середньомiсячної заробiтної плати на 1 го працiвника характеризується наступними 

даними: 

 

 9 мiс.  

2020 року 9 мiс.  

2021 року Коефiцiєнт збiльшення 

Середньомiсячна заробiтна плата 1 го працюючого грн. 6 253,8 8 231,6 1,3 

Середньомiсячна заробiтна плата по основнiй i додатковiй заробiтнiй платi, грн. 6 194,6 8 166,4 1,3 

Iншi заохочувальнi i компенсацiйнi виплати на 1-го працюючого грн. 59,2 65,2 1,1 

 

 4. Аналiз виробничо-технiчної дiяльностi 

 З метою забезпечення безперебiйної та безаварiйної подачi природного газу споживачам, пiдтримки 

систем газопостачання в технiчно справному станi, своєчасного i якiсного захисту газових мереж вiд 

електрохiмiчної корозiї, попередження нещасних випадкiв при використаннi газу в побутi АТ "Донецькоблгаз" 

протягом 9 мiсяцiв 2021 р. виконано комплекс заходiв. 

 Виконано технiчне обслуговування внутрiшньобудинкового газового обладнання в кiлькостi - 21 161 

газових приладiв, що становить 34,74 % вiд запланованого на 9 мiсяцiв 2021 р., у тому числi: 

 - у житлових будинках - 13 204 од. (при планi - 51 941 од.), що становить 25,42 %; 

 - у комунально-побутових споживачiв - 7  957 од. (при планi - 8 967 од.), що становить 88,74 %.  

 З метою пiдвищення безпеки та стабiльностi газопостачання укладено 14 740 договорiв на технiчне 

обслуговування внутрiшньобудинкового газового обладнання багатоповерхового житла, приватного сектору i 

комунально-побутових об'єктiв. 



 Укладено 1 091 договорiв на технiчне обслуговування пiдвiдних газових мереж i споруд на них з 

комунально-побутовими споживачами, пiдприємствами та органiзацiями. 

 Укладено 126 договори з фiзичними особами, об'єднаннями громадян (у т.ч. кооперативи) на проведення 

технiчного обслуговування пiдвiдних газових мереж i споруд на них. 

 Зроблено монiторинг (комплексне приладове обстеження, шурфування, шпiлькування, бурiння) газових 

мереж в кiлькостi 2 427,597 км. 

 Вiдповiдно до Плану розвитку газорозподiльної системи АТ "Донецькоблгаз" на 2021-2030 р.р., 

заплановано виконати роботи з технiчного переоснащення, капiтального ремонту основних засобiв систем 

газопостачання тощо. 

 За 9 мiсяцiв 2021 р. загальне виконання Плану розвитку газорозподiльної системи становить 34 585 тис. 

грн. (60 % вiд плану), у тому числi за джерелами фiнансування: 

 - амортизацiйнi вiдрахування - 9 229 тис. грн.; 

 - капiтальнi вкладення - 3 780 тис. грн.; 

 - витрати на встановлення iндивiдуальних лiчильникiв - 11 643 тис. грн.; 

 - витрати на замiну лiчильникiв - 9 933 тис. грн.; 

 Капiтально вiдремонтовано газопроводiв - 5,463 км на суму 1 743 тис. грн.;  

 Вiдремонтовано вiдключаючих пристроїв / виконано технiчне переоснащення вiдключаючих пристроїв з 

лiквiдацiєю ГК - 22 од. на суму 349 тис. грн. 

 Капiтально вiдремонтовано будiвель ГРП/ виконано технiчне переоснащення лiнiй редукування ГРП - 5 

од. на суму 1 263 тис. грн.; 

 Технiчне переоснащення ШРП в зборi - 10 од. на суму 1 528 тис. грн.; 

 Замiно засобiв ЕХЗ (станцiй катодного захисту, анодних заземлювачiв, протекторiв) - 108 од. на суму 4 346 

тис. грн.; 

 Для здiйснення контролю за обсягом природного газу придбанi технологiчнi вузли облiку газу на суму 308 

тис. грн.; 

 Встановлено газових лiчильникiв - 3 575 од. на суму 11 643 тис. грн. (придбано матерiалiв на суму 7 087 

тис. грн.); 

 Замiнено газових лiчильникiв - 4 531 од. на суму 9 933 тис. грн. (придбано матерiалiв на суму 6 844 тис. 

грн.); 

 Для забезпечення технiчних перевiрок газових лiчильникiв придбано обладнання на суму 6тис. грн. 

 Придбано сучасних приладiв дiагностики i обстеження та впровадження систем протиаварiйного захисту 

систем газопостачання - 10 од. на суму 277 тис. грн.; 

 Придбання комп'ютерної технiки - 18 од. на суму - 86 тис. грн.; 

 Придбанi сервери на суму 1 190 тис. грн. 

 Придбана програмна продукцiя "Управлiння виробничим пiдприємством для України" на загальну суму 

650 тис. грн. 

 Придбано радiотермiнал GSM Sprut Universal на суму 3 тис. грн. 

 Комплектацiя служби газових мереж, ЕВДГО iнструментом, обладнанням, засобами захисту для 

обслуговування i ремонту системи газопостачання - 3 од. на суму 87 тис. грн.; 

 Ремонт/ переоснащення виробничих i адмiн. будiвель, реконструкцiя системи опалення  - виконано робiт 

на 892 тис. грн.; 

 Придбання камери для вiдеоiнспекцii на суму 44 тис. грн. 

 Придбання комплекту технологiчного обладнання мiнi-стоп система TM RAVETTI на суму 237 тис. грн. 

 З метою стабiлiзацiї та пiдвищення рiвня захисту газопроводiв вiд електрохiмiчної корозiї виконаний 

комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв. 

 Ремонт захисних заземлень СКЗ, ГРП - 6 од. 

 Перевiрка стану та ефективностi роботи протекторних установок - 4 686 од. 

 Перевiрка iзолюючих фланцевих з'єднань - 26 170 од. 

 Виконання профiлактичних ремонтiв - 2 083 од. 

 Проведена перевiрка та фарбування 192 станцiй катодного захисту та 438 контрольно-вимiрювальних 

пунктiв. 

 Перевiренi величини опорiв 689 захисних заземлень СКЗ, ГРП i ємностей скрапленого газу. 

 Виконано поточний ремонт 154 станцiй катодного захисту. 

 Рiвень захисту газових мереж вiд електрохiмiчної корозiї становить 99,61%. 

 З метою попередження нещасних випадкiв при використаннi газу в побутi, безпечної експлуатацiї газових 

приладiв, АТ "Донецькоблгаз" протягом 9 мiсяцiв 2021 року проводило роз'яснювальнi роботи серед населення. 

Проведено 3 виступи по радiо i 11 по телебаченню, проведено 1025 лекцiй та бесiди, 23 наради з власниками 

житлово-комунального фонду, демонструвалися вiдеоматерiали, поширювалися пам'ятки i листiвки в кiлькостi 84 

114 од. Проведено 318 тренувально-навчальних занять вiдповiдно до ПЛАС, розмiщено 4 iнформацiйних 

фотостендiв i 3 свiтлових реклами. 

 

5. Про роботу з питань охорони працi  

З метою забезпечення охорони працi та промислової безпеки на виробничих об'єктах АТ "Донецькоблгаз" 

забезпечено ефективне функцiонування Системи управлiння охороною працi шляхом органiзацiї та проведення 

контролю за станом безпеки, своєчасного виявлення вiдхилень вiд встановлених нормативiв з охорони працi, 

планування, впровадження та контролю за виконанням заходiв з охорони працi та промислової безпеки на всiх 

рiвнях управлiння виробництвом.  

Система управлiння охороною працi установлює структуру управлiння охороною працi АТ "Донецькоблгаз" i 

визначає основнi її принципи, завдання та функцiї органiв управлiння, органiзацiйно-технiчне, кадрове, 

iнформацiйне забезпечення i порядок ведення документацiї, та є обов'язковою для виконання. 



Система розроблена на виконання Закону України "Про охорону працi", та з урахуванням вимог державних 

мiжгалузевих та галузевих нормативно-правових актiв з питань охорони працi. 

Система 'рунтується на принципах мiжнародного стандарту OHSAS 18001 "Система менеджменту професiйної 

безпеки та здоров'я" та ILO-OSH 2001 "Керiвництво з систем управлiння охороною працi" з питань створення i 

функцiонування систем управлiння охороною працi та промисловою безпекою у межах єдиної iнтегрованої 

системи управлiння (менеджменту) пiдприємства. 

Керiвництво АТ "Донецькоблгаз" взяло на себе лiдерство в питаннях охорони працi та визначає полiтику 

пiдприємства, в якiй сформульованi загальнi цiлi та зобов'язання щодо полiпшення стану охорони працi та 

промислової безпеки, зниження професiйних ризикiв виникнення нещасних випадкiв, професiйних захворювань та 

аварiй. 

Одними з таких цiлей є усунення небезпек (ризикiв) шляхом дотримання технологiчних регламентiв пiд час 

проведення технологiчних процесiв, виконання робiт пiдвищеної небезпеки, експлуатацiї сертифiкованого 

обладнання, застосуванням безпечних та нешкiдливих речовин i матерiалiв, дотриманням вимог безпеки пiд час 

перевезення, утримання, зберiгання та застосування речовин i матерiалiв, а також своєчасне виявлення та усунення 

порушень вимог охорони працi та промислової безпеки пiд час експлуатацiї виробничих об'єктiв, недолiкiв СУОП, 

заборона експлуатацiї виробничих об'єктiв у разi створення за-грози аварiї, нещасних випадкiв шляхом проведення 

постiйного виробничого (4-ступеневого) контролю за станом охорони працi та промислової безпеки. 

Контроль за станом охорони працi та промислової безпеки здiйснюється з метою виявлення порушень вимог 

охорони працi пiд час експлуатацiї виробничих об'єктiв, прийняття, реалiзацiї та контролю за виконанням 

вiдповiдних управлiнських рiшень щодо усунення виявлених порушень. 

Показником ефективностi контролю в структурi АТ "Донецькоблгаз" є вiдсутнiсть нещасних випадкiв, 

професiйних захворювань, аварiй та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi та промислової безпеки на 

пiдприємствi. 

Законодавство України "Про охорону працi" передбачає комплекс правових, соцiально-економiчних, 

органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв, спрямованих на 

збереження життя, здоров'я i працездатностi людини в процесi трудової дiяльностi. 

З пiдписанням Угоди про асоцiацiю мiж Україною та Європейським Союзом (ЄС) належна реалiзацiя зазначеного 

комплексу заходiв i засобiв, набуває особливого характеру, оскiльки рiвень безпеки працi на виробництвi 

безпосередньо впливає на iмiдж пiдприємства. 

На пiдтримку сучасних напрямкiв Мiненерго України та НАК "Нафтогаз України", щодо змiн в пiдходi до питань 

безпеки i гiгiєни працi, визначення їх прiоритетними в виробничих процесах, та з метою недопущення нещасних 

випадкiв зi смертельними наслiдками, вiдповiдно до мiжнародного принципу "Zero Accident" - нульовий 

травматизм на виробництвi" у АТ "Донецькоблгаз" впроваджено застосування передового мiжнародного досвiду з 

питань управлiння охороною працi - семи "Золотих правил", якими керується Європейський Союз, а саме: 

1. Вiдповiдальнiсть i лiдерство в забезпеченнi охорони працi; 

2. Виявлення небезпек i ризикiв (систематична iдентифiкацiя небезпек i ризикiв: оцiнка ризикiв та аналiз нещасних 

випадкiв i професiйних захворювань); 

3. Визначення цiлей з охорони працi (визначення прiоритетних ризикiв i цiлей профiлактичних програм); 

4. Створення безпечної системи (системна органiзацiя безпеки та гiгiєни працi); 

5. Використання безпечної i справної технiки; 

6. Пiдвищення квалiфiкацiї (основнi квалiфiкацiйнi вимоги, навчання без вiдриву вiд виробництва i регулярний 

iнструктаж керiвникiв i працiвникiв); 

7. Iнвестицiї в персонал (мотивацiя працiвникiв до формування i ефективного функцiонування системи управлiння 

охороною працi, змiна ролi працiвникiв з пасивної на активну, закладення стимулюючої основи для безпечної 

поведiнки). 

Служба охорони працi (СОП) апарату управлiння АТ "Донецькоблгаз" пiдпорядковується головi правлiння та 

очолюється заступником голови правлiння з охорони працi. Чисельний склад СОП вiдповiдає вимогам Закону 

України "Про охорону працi" та "Типового положення про службу охорони працi", з урахуванням, зокрема, обсягiв 

виконуваних робiт, небезпечностi та шкiдливостi виробництва, вiддаленостi виробничих об'єктiв. У АТ 

"Донецькоблгаз" не допускається скорочення чисельностi служб охорони працi, покладання на них невластивих 

завдань та функцiй. 

Органiзацiя навчання i перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi вiдповiдає вимогам НПАОП 0.00-4.12-

05 та Системи управлiння охороною працi АТ "Донецькоблгаз". 

Постiйне вдосконалення технологiчних процесiв i оновлення нормативно-правових актiв з питань охорони працi 

вимагають вiд сучасних працiвникiв безперервного оновлення своїх знань. Використання Iнтернет технологiй i 

дистанцiйного навчання вiдкриває новi можливостi для безперервного навчання працiвникiв. 

Для цих цiлей АТ "Донецькоблгаз" забезпечено отримання лiцензiйних прав i здiйснено впровадження Web-версiї 

Автоекзаменатора "Охорона працi" виробництва НВП "ПРОТЕК", яка дозволяє пiдтримувати концепцiю 

дистанцiйного навчання. 

У зв'язку з численними змiнами в чинному законодавствi i для забезпечення органiзацiйно-методичного 

керiвництва у питаннях охорони працi забезпечено впровадження електронної системи "Expertus Охорона працi" 

виробництва MЦФЕР. 

З метою бiльш якiсної пiдготовки фахiвцiв газових господарств областi з 2000 року функцiонує Навчальний центр 

АТ "Донецькоблгаз", обладнаний всiм необхiдним для отримання теоретичних знань i практичних навичок в галузi 

газопостачання та газифiкацiї. 

В Навчальному центрi АТ "Донецькоблгаз" проводиться навчання з питань охорони працi, професiйна пiдготовка, 

перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї за робiтничими професiями, згiдно Лiцензiї Мiнiстерства освiти i науки, 

молодi та спорту України (АВ №586367). 



Навчальний центр обладнано зразками рiзного iмпортного i вiтчизняного газового обладнання, стендами, макетами 

ГРП, регуляторiв тиску, новiтнiми засобами програмного навчання, бiблiотекою технiчної лiтератури i 

нормативно-правової документацiї, аудiо-, вiдео- та комп'ютерною технiкою. 

За 9 мiсяцiв 2021 року в Навчальному центрi пройшли пiдготовку 310 працiвникiв. 

З метою досягнення встановлених нормативiв безпеки, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, попередження 

випадкiв виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствi розробленi комплекснi 

заходи. У 1 пiврiччя 2021 року планувалось виконати 308 заходiв на суму 1 678,362 тис. грн. Фактично було 

виконано 315 заходiв на суму 2 732,016 тис. грн. 

Зокрема на приведення основних фондiв у вiдповiднiсть з вимогами нормативно-правових актiв з охорони працi 

було спрямовано 665,362 тис. грн. 

З метою усунення або зменшення впливу на працiвникiв небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, або 

приведення їх рiвнiв на робочих мiсцях до вимог нормативно-правових актiв з охорони працi було направлено 

30,076 тис. грн. 

На виконання органiзацiйно-методичних заходiв видiлено фiнансування у розмiрi 699,302 тис. грн, зокрема на 

проведення атестацiї робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi - 11,095 тис. грн, 

оснащення кабiнетiв, куточкiв з охорони працi, придбання необхiдних нормативно-правових актiв, наочних 

посiбникiв, лiтератури, плакатiв, вiдеофiльмiв, макетiв, програмних продуктiв з охорони працi - 23,407 тис. грн, 

проведення експертизи технiчного стану будiвель, споруд, обладнання - 556,725 тис. грн, проведення цiльового 

навчання з охорони працi працiвникiв, органiзацiя семiнарiв та оглядiв-конкурсiв з цих питань - 19,843 тис. грн. 

Фiнансування на забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, взуттям та засобами  iндивiдуального захисту 

вiдповiдно до встановлених норм (включаючи їх перевiрки та ремонт, забезпечення мийними засобами та 

засобами, що нейтралiзують небезпечну дiю на  органiзм або шкiру шкiдливих речовин) склало 844,986 тис. грн. 

Для надання працiвникам, зайнятим на роботах iз шкiдливими умовами працi, молока було направлено 211,728 

тис. грн. 

На виконання заходiв з попередження ДТП на територiї газового господарства (обладнання канав та естакад для 

огляду транспортних засобiв, проведення перед та пiслярейсових медичних оглядiв водiїв, розмiтка руху пiшоходiв 

i транспорту на територiї та iн.) видiлено фiнансування у розмiрi 168,295 тис. грн. 

Витрати на проведення обов'язкового попереднього, перiодичного i позапланового медичного огляду  працiвникiв, 

зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкiдливими умовами працi або таких, де є потреба у 

професiйному доборi склало 102,222 тис. грн. 

На придбання препаратiв та медикаментiв для комплектування медичних аптечок, а також медичного iнвентаря 

для пунктiв медичної допомоги та огляду водiїв було направлено 10,045 тис. грн. 

На виконання вимог Закону України вiд 12.12.2020 № 530 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", постанови 

КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ вiд 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" з внесеними змiнами на пiдприємствi 

запроваджено режим роботи в умовах карантину, яким передбачено, зокрема, переведення працiвникiв на роботу в 

режимi вiддаленого доступу вдома з власного домашнього персонального комп'ютера на робочий, а у випадку 

неможливостi, за бажанням працiвникiв направлення їх в черговi вiдпустки (без врахування вихiдних днiв) та у 

вiдпустки без збереження заробiтної плати, або переведення у режим простою, за виключенням працiвникiв, 

функцiї яких визнанi керiвниками структурних пiдроздiлiв i головою правлiння необхiдними для здiйснення 

дiяльностi пiдприємства. 

З метою пiдвищення рiвня пiдготовки фахiвцiв бригад аварiйно-диспетчерських служб  (далi - АДС) з питань 

забезпечення безперебiйної та безаварiйної роботи систем газопостачання, оперативного проведення аварiйних i 

вiдновлювальних робiт, а також перевiрки їх готовностi до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 рокiв 

23.09.2021 на базi КОСТЯНТИНIВСЬКОГО УГГ був проведений другий етап огляд-конкурсу бригад АДС 

управлiнь (вiддiлень) АТ "Донецькоблгаз". 

Огляд-конкурс проводився вiдповiдно до "Положення про проведення огляду-конкурсу бригад аварiйно-

диспетчерських служб" по темi: "Дiї бригади АДС при локалiзацiї та лiквiдацiї аварiї на пiдземному газопроводi". 

Конкурсне завдання було максимально наближене до реальних умов проведення робiт на системах газопостачання. 

Команди продемонстрували своє вмiння i професiйнi навички в питаннях: 

- локалiзацiї i лiквiдацiї аварiї на пiдземному газопроводi; 

- експлуатацiї газорегуляторних пунктiв; 

- загальної пiдготовки i теоретичних знань персоналу. 

Пiд час проведення тренувальних занять учасники конкурсу показали високий рiвень теоретичних знань, 

практичних навичок, а також професiйну майстернiсть в питаннях локалiзацiї та лiквiдацiї аварiйних ситуацiй на 

газових мережах. 

На пiдставi поданих протоколiв, за пiдсумками роботи комiсiї, визначенi переможцi огляду-конкурсу в цiлому, а 

також аварiйнi бригади, якi набрали максимальну кiлькiсть балiв при виконаннi конкурсних завдань в кожнiй 

номiнацiї. 

З метою забезпечення безпеки перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом, зниження його 

негативного впливу на навколишнє середовище i виконання вимог Закону України "Про дорожнiй рух", Закону 

України "Про автомобiльний транспорт", Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв" при 

експлуатацiї транспортних засобiв АТ "Донецькоблгаз" забезпечено ефективне функцiонування Системи 

управлiння безпекою руху на автомобiльному транспортi, переглянутої та затвердженої наказом голови правлiння 

АТ "Донецькоблгаз" вiд 26.11.2018 № 659. 

Стандарт СОУ 03361075-01:2018 встановлює єдиний порядок нормативно-правового, матерiально-технiчного, 

кадрового функцiонування Системи управлiння безпекою дорожнього руху на автомобiльному транспортi АТ 

"Донецькоблгаз". 



З метою забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального захисту належної якостi з 2004 року функцiонує 

власний швацький цех з вироблення спецодягу, вся продукцiя якого виготовляється суворо за вимогами 

нормативних актiв з сертифiкованих сучасних i високоякiсних тканин. 

Продукцiя швацького цеху виготовляється для всiх професiй, що приймають участь у основних (технiчних) та 

допомiжних процесах по забезпеченню безперебiйного та безаварiйного постачання газу всiм категорiям 

споживачiв в зонi лiцензiйної дiяльностi АТ "Донецькоблгаз". 

За 9 мiсяцiв 2021 року швацьким цехом виготовлено 804 одиницi спецiального одягу. 

Працiвники, якi працюють на роботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також на роботах 

пов'язаних iз забрудненням або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах, забезпечуються спецодягом 

у вiдповiдностi до Норм безоплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв 

iндивiдуального захисту працiвникам нафтогазової промисловостi (Наказ Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй 

України вiд 09.07.2012 № 962). 

Визначення стану здоров'я працiвника i реєстрацiї вихiдних об'єктивних показникiв здоров'я та можливостi 

виконання без погiршення стану здоров'я професiйних обов'язкiв в умовах дiї конкретних шкiдливих та 

небезпечних факторiв виробничого середовища i трудового процесу, а також вирiшення питання щодо можливостi 

працiвника продовжувати роботу в умовах дiї конкретних шкiдливих та небезпечних виробничих факторiв i 

трудового процесу - основна мета проведення медичних оглядiв працiвникiв. 

Вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про охорону працi", та Порядку проведення медичних оглядiв 

працiвникiв певних категорiй (Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 21 травня 2007 року № 246) у всiх 

фiлiях АТ "Донецькоблгаз" впроваджено проведення попереднiх (при прийомi на роботу) i перiодичних медичних 

оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах з шкiдливими i небезпечними умовами працi або таких, 

де є необхiднiсть у професiйному доборi, щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб, вiком до 21 року.  

Представники ГУ Держпрацi у Донецькiй областi щорiчно за заявкою керiвникiв фiлiй АТ "Донецькоблгаз", за 

участю представника первинної профспiлкової органiзацiї визначають категорiї працiвникiв, якi пiдлягають 

попередньому (перiодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорiй працiвникiв, 

якi пiдлягають попередньому (перiодичним) медичному огляду. 

Основними напрямками робiт пiд час створення лiкувального забезпечення працiвникiв є вдосконалення 

проведення обов'язкових попереднього i перiодичних медичних оглядiв працiвникiв та спiвпрацi з медичними 

закладами охорони здоров'я. 

До складу всiх комiсiй з проведення медичних оглядiв працiвникiв вiдповiдних категорiй включенi лiкарi, якi 

спецiалiзуються на серцево-судинних захворюваннях, працiвникам проводять необхiднi лабораторнi, 

функцiональнi та iншi дослiдження. 

З метою пiклування про здоров'я працiвникiв, запобiгання виробничого травматизму та аварiй у фiлiях АТ 

"Донецькоблгаз" застосовується обов'язкова вимога щодо недопущення до роботи працiвникiв з медичними 

протипоказаннями зокрема, за результатами проведеного опитування працiвникiв перед початком та в процесi 

роботи щодо стану їх здоров'я. 

 У разi виявлення симптомiв серцево-судинних та iнших гострих захворювань застосовується негайне 

транспортування працiвникiв до лiкувального закладу у супроводi квалiфiкованого медичного персоналу. 

Вiдповiдно до вимог нормативних актiв та затверджених графiкiв постiйно-дiючими комiсiями та фахiвцями з 

охорони працi, проводилися плановi перевiрки стану охорони працi, пожежної та екологiчної безпеки, безпеки 

дорожнього руху та виробничої дiяльностi, матерiали яких заслуховувалися на нарадах. 

За 9 мiсяцiв 2021 року у фiлiях АТ "Донецькоблгаз" проведено 426 перевiрок, у тому числi: 

- постiйно дiючими комiсiями пiдприємств проведено - 128 перевiрок; 

6. Про заходи з погашення заборгованостi за розподiл 

природного газу в претензiйно-позовному порядку  

 

За 9 мiсяцiв 2021 року вiдокремленими структурними пiдроздiлами (фiлiями) АТ "Донецькоблгаз" - управлiннями 

по газопостачанню та газифiкацiї та вiддiленнями управлiнь по газопостачанню та газифiкацiї з метою досудового 

вирiшення питання погашення заборгованостi за розподiл та постачання природного газу заявлено пiдприємствам-

боржникам: 

18 претензiй на загальну суму - 93 814,97 грн., в т.ч.: 

сума основного боргу -   85 299,02 грн.; 

сума штрафних санкцiй - 8 515,95 грн. 

Визнано: 18 претензiй на суму 93 810,29 грн., в т.ч.: 

сума основного боргу - 85 299,02 грн.; 

сума штрафних санкцiй - 8 515,95 грн. 

Надiйшло за заявленими претензiями 31 253,83 грн. 

Вiдокремленими структурними пiдроздiлами (фiлiями) ПАТ "Донецькоблгаз" заявлено 9 позовiв  в господарський 

суд Донецької областi  (Краматорське УГГ, Слов'янське УГГ) та господарський суд мiста Києва (Краматорське 

УГГ, Артемiвське УГГ)  про стягнення заборгованостi за постачання та розподiл  природного газу на загальну суму  

8 002 060,62 грн., в т.ч.: 

заборгованiсть - 7 220 579,96 грн.; 

пеня - 17 127,85 грн.; 

3% рiчних - 3 586,10 грн.; 

iнфляцiйнi - 2 996,18 грн.; 

733 533,13 грн. - компенсацiя за несвоєчасну оплату послуг; 

24 237,60 грн. - витрати за локальним кошторисом. 

Результати розгляду заявлених позовiв. 

Провадження за 1 позовом на суму 18 765,79 грн. (справа № 905/413/21) припинено, у зв'язку з погашенням 

вiдповiдачем суми боргу в перiод розгляду справи. 



1 позов на суму 1093,26 грн. (справа  №905/569/21) повернуто. 

1 позов на суму 765 907,12 грн. (справа №905/677/21) повернуто. 

1 позов на суму 97 198,35 грн. (справа №910/11417/21) повернуто. 

1 позов на суму 82 219,86 грн. (справа №910/11417/21) повернуто. 

1 позов на суму 24 597,37 грн. (справа  №905/1885/21) знаходиться у провадженнi господарського суду Донецької 

областi.   

1 позов на суму 6 980 801,70 грн. (справа  № 905/1345/21) знаходиться у провадженнi господарського суду 

Донецької областi. 

1 позов на суму 9 845,08 грн. (справа № 905/1837/21) знаходиться у провадженнi господарського суду Донецької 

областi. 

1 позов на суму 21 734,39 грн. (справа № 905/1879/21) знаходиться у провадженнi господарського суду Донецької 

областi. 

 АТ "Донецькоблгаз" заявлено 13 позовiв в Донецький окружний адмiнiстративний суд та господарський 

суд Донецької областi на загальну суму 77 391 893,67 грн., в т.ч.: 

 73 761 249,02 грн. - сума основного боргу; 

 1 477 572,30 грн. - пеня; 

 574 709,84 грн. - 3% рiчних; 

 1 578 362,51 грн. - iнфляцiйнi витрати. 

 2 позови до НКРЕКП: про визнання протиправною та скасування постанови вiд 12.02.2021 р. № 232;  

постанови  вiд 10.02.2021 року № 197 про накладення штрафу у розмiрi 102 000,00 грн. (Справи № 200/2006/21-а, 

№ 200/2139/21-а). 

1 позов до Схiдного мiжрегiонального управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв про визнання 

протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення  Офiсу великих платникiв податкiв Державної 

податкової служби вiд 18 листопада 2020 № 0001305409 у розмiрi 222 417,57 грн. (Справа № 905/3119/21). 

 1 позов до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, третя особа, яка не заявляє 

самостiйних вимог щодо предмета спору, - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", 

про: - визнання протиправним i скасування рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 

233 вiд 06.04.2021 "Про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв" у частинi 

зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв, елементом яких є АТ "Донецькоблгаз". 

(Справа № 200/4367/21). 

 1 позов до Схiдного мiжрегiонального управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв про 

зобов`язання здiйснити корегування в iнтегрованiй картцi. (Справа № 200/7318/21). 

 1 позов до Комунального пiдприємства "Покровськтепломережа" про стягнення      770 861,33 грн. (Справа 

№ 905/299/21). 

1 позов до  ОКП "Донецктеплокоммуненерго" про стягнення заборгованостi в сумi 1 901 372,93 грн., яка виникла 

внаслiдок невиконання вiдповiдачем зобов`язань за Типовим договором розподiлу природного газу № 2498 вiд 

30.09.2015 р., укладеного шляхом пiдписання заяви-приєднання вiд 30.12.2015 р. № юр/3019. (Справа  № 

905/386/21).  

 1 позов до АТ "НАК "Нафтогаз України" про визнання протиправними дiй та зобов`язання вчинити дiї, 

(Справа № 910/369/21). 

 1 позов до ТОВ "Марк-Ойл" м. Київ про стягнення 41 260 000,00 грн. (Справа № 910/5666/21). 

 1 позов до ПАТ "Центренерго" в особi Вугледарської теплової електричної станцiї ПАТ Центренерго, м. 

Свiтлодарськ Донецької областi про стягнення боргу в сумi 33 435 613,95 грн. (Справа № 905/1468/21). 

3 позови до НКРЕКП про  визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП вiд 14.04.2021 № 654 "Про 

анулювання лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного, нафтового газу i газу 

(метану) вугiльних родовищ, виданої АТ "Донецькоблгаз", та внесення змiн до деяких постанов НКРЕКП" (Справи 

№ 640/11579/21, № 640/13871/21 № 640/14077/21). 

 Результат розгляду заявлених позовiв.  

 Задоволено 4 позови на загальну суму: 43 759 441,36 грн., в т.ч.: 

 41 959 627,62 грн. - сума основного боргу; 

 783 379,06 грн. - пеня; 

 296 181,50 грн. - 3% рiчних; 

 720 272,88 грн. - iнфляцiйнi витрати. (Справи № 910/5666/21, № 905/386/21, № 905/299/21, № 200/7318/21). 

 1 позов до НКРЕКП про визнання протиправною та скасування постанови вiд 12.02.2021 р. № 232 

рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 15.07.2021 р. залишено без задоволення. (Справа № 

200/2006/21-а). 

 Зазначене рiшення оскаржено ПАТ "Донецькоблгаз" в апеляцiйному порядку. 

 Ухвалою Першого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 20.09.2021 р. апеляцiйна скарга залишена без 

руху. 

 1 позов до НКРЕКП про визнання протиправною та скасування постанови вiд 10.02.2021 року № 197 про 

накладання штрафу у розмiрi  102 000 грн. рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 12.08.2021 

р. залишено без задоволення. (Справа № 200/2139/21). 

 1 позов до Схiдного мiжрегiонального управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв  про 

визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення Офiсу великих платникiв податкiв 

Державної податкової служби вiд 18 листопада 2020 № 0001305409 у розмiрi 222 417,57 грн. рiшенням Донецького 

окружного адмiнiстративного суду вiд 02.08.2021 р. залишено без задоволення. (Справа № 200/3119/21-а). 

 1 позов до Комунального пiдприємства "Покровськтепломережа" про стягнення 770 861,33 грн. рiшенням 

господарського суду Донецької областi вiд 22.07.2021 р. задоволено на суму 556 469,34 грн. (Справа № 905/299/21-

а), в т.ч.: 

406 933,35 грн. - пеня; 



107 958,57 грн. - 3% рiчних; 

41 571,42 грн.  - iнфляцiйнi втрати; 

8 346,95 грн. -  судовий збiр. 

1 позов до  ОКП "Донецьктеплокоммуненерго" про стягнення заборгованостi  в сумi 1 901 372,93 грн. рiшенням 

господарського суду Донецької областi вiд 27.07.2021 р. задоволено на суму 1 243 370,10 грн. (Справа № 

905/386/21-а), в т.ч.:  

 376 445,71 грн, - пеня; 

  188 222,93 грн. - 3% рiчних; 

 678 701,46 грн. - iнфляцiйнi; 

 судовий збiр в сумi 24297,23 грн. 

1 позов до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, третя особа, яка не заявляє самостiйних 

вимог щодо предмета спору, - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", про: - 

визнання протиправним i скасування рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 233 вiд 

06.04.2021 "Про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв" у частинi зупинення 

внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв, елементом яких є АТ "Донецькоблгаз" - рiшенням 

Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 18.08.2021 р. у задоволеннi позову вiдмовлено. (Справа № 

200/4367/21). 

 1 позов до Схiдного мiжрегiонального управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв про 

зобов`язання здiйснити корегування в iнтегрованiй картцi рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного 

суду вiд 06.09.2021 р. задоволено на суму 699 627,62 грн.  

Визнанi протиправними дiї Державної податкової служби України в особi Вiдокремленого пiдроздiлу Схiдного 

мiжрегiонального управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв щодо нарахування пенi за платежем 

"Збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi, який 

справляється за поставлений природний газ споживачам на пiдставi укладених з ними договорiв, код платежу "30 

170 601 00 00" в сумi 51 398,41 гривень. 

 Визнанi протиправними дiї Державної податкової служби України в особi Вiдокремленого пiдроздiлу 

Схiдного мiжрегiонального управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв щодо нарахування пенi за 

платежем "Податок на додану вартiсть, код платежу "30 140 101 00 00" в сумi 648 229,21 гривень. (Справа № 

200/7318/21). 

 1 позов до АТ "НАК "Нафтогаз України" про визнання протиправними дiй та зобов`язання вчинити дiї 

знаходиться у провадженнi господарського суду м. Києва.  

22.07.2021 р.: 

 1. Клопотання АТ "НАК "Нафтогаз України" про зупинення провадження у справi задоволено. 

 2. Зупинено провадження у справi № 910/369/21 до набрання законної сили судовим рiшенням у справi № 

640/3438/21 за позовом АТ "НАК "Нафтогаз України" до Кабiнету Мiнiстрiв України про визнання протиправним i 

нечинним абз. 4 п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 143 вiд 27.02.2019 "Питання споживання 

природного газу". (Справа № 910/369/21). 

1 позов до ТОВ "Марк-Ойл" м. Київ про стягнення 41 260 000,00 грн.  

Рiшенням господарського суду мiста Києва вiд 17.08.2021 р: 

1.   Позов задоволено повнiстю. 

2.  Стягнуто з ТОВ "Марк-Ойл" на користь АТ "Донецькоблгаз": 41 260 000,00 грн. безпiдставно отриманих 

грошових коштiв та судовий збiр у сумi 618 900,00 грн. (Справа № 910/5666/21). 

1 позов до НКРЕКП про  визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП вiд 14.04.2021 № 654 "Про 

анулювання лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного, нафтового газу i газу 

(метану) вугiльних родовищ, виданої АТ "Донецькоблгаз", та внесення змiн до деяких постанов НКРЕКП"  

ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 03.06.2021 р. повернуто. (Справа № 640/11579/21). 

1 позов до НКРЕКП про  визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП вiд 14.04.2021 № 654 "Про 

анулювання лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного, нафтового газу i газу 

(метану) вугiльних родовищ, виданої АТ "Донецькоблгаз", та внесення змiн до деяких постанов НКРЕКП" 

ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 28.08.2021 р. повернуто. (Справа № 640/13871/21). 

 1 позов до НКРЕКП про  визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП вiд 14.04.2021 № 654 "Про 

анулювання лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного, нафтового газу i газу 

(метану) вугiльних родовищ, виданої АТ "Донецькоблгаз", та внесення змiн до деяких постанов НКРЕКП" 

знаходиться у провадженнi господарського суду мiста Києва. (Справа № 640/14077/21). 

1 позов до ПАТ "Центренерго" в особi Вугледарської теплової електричної станцiї ПАТ Центренерго, м. 

Свiтлодарськ Донецької областi про стягнення заборгованостi у розмiрi 33 435 613,95 грн. знаходиться у 

провадженнi господарського суду Донецької областi. (Справа № 905/1468/21). 

 В суди загальної юрисдикцiї заявлено 406 вимог (заяви про видачу судових наказiв та позови) про 

стягнення заборгованостi населення за спожитий природний газ на загальну суму  13 365 910,27 грн., в т.ч.: 

 10 668 960,80 грн. - сума  боргу; 

 1 687 547,49 грн. - iнфляцiйнi витрати; 

            803 439,21 грн. - 3% рiчних; 

 205 962,80 грн. - судовий збiр. 

 Задоволено 566 вимог (2020, 2021 роки) на загальну суму 16 355 864,08 грн., в т.ч.: 

 13 806 556,46 грн. - сума боргу; 

   1 622 346,76 грн. - iнфляцiйнi витрати; 

            628 383,15 грн. - 3% рiчних. 

     288 577,71 грн. - судовий збiр. 

 Вiдмовлено за 135 вимогами на суму 2 650 224,30 грн., в т.ч. i у зв?язку з погашенням заборгованостi в 

перiод розгляду справи. 



Надiйшло за заявленими вимогами: 

 710 769,39 грн. -  2021 рiк; 

 786 565,23 грн. - 2020 рiк. 

Iншi  судовi справи  за заявленими вимогами знаходяться у провадженнi судiв.  

 

Облiкова полiтика. 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996 Х1V.I та затверджена наказом АТ "Донецькоблгаз" про облiкову полiтику 

вiд 30.12.2014 р. № 399. 

 



 

XVI. Твердження щодо проміжної інформації 

Керівництво емітента АТ"Донецькоблгаз" запевнює, наскільки це йому відомо, що проміжна фінансова звітність, 

підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан 

активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його 

контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає 

достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок". 

 


