
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
20.11.2019 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 18/1-2829 
 (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 

змінами) 

Голова 

правлiння 
      

Федорченко Вiталiй Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03361075 

5. Міжміський код та телефон, факс  (80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06 

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. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  

http://oblgaz.donetsk.ua/uk/mu-ofitsiina-informatsiia/mu-

dokumenty 
20.11.2019 

 
(адреса сторінки) 

  

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, 

що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який 

надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності 
Дата складання повідомлення: 19 11 2019 

 число місяць рік 

 

Порядок 

подання: 

первинне повідомлення X 

  
 

зміни у 

повідомленні 

  

 

 

Інформація про підприємство, що становить суспільний інтерес 
1 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

2 ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

3 03361075 

Інформація щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
1 Статус суб'єкта аудиторської 

діяльності 

Аудитор   Аудиторська 

фірма 

X 

2 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора 

  

2.1 Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр) 

  

3 Найменування, організаційно-правова форма аудиторської фірми 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI 

АУДИТ" 

3.1 Номер реєстрації у Реєстрі 

2846, дiйсне до 22 грудня 2021 року 

3.2 Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності) із 

зазначенням країни та найменування органу реєстрації 

Номери реєстрацiї у публiчних реєстрах аудиторiв iнших країн вiдсутнi. 

4 Ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань аудиторської фірми 

31586485 

5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) для аудиторів, які одноосібно 

провадять аудиторську діяльність 

6 Тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, що 

передбачається у договорі щодо аудиту фінансової звітності 

1 

7 Інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб'єктом 

аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону 

України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" 

  Обмеження відсутні X Обмеження 

наявні 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

31 січня 2019 року № 43 



Повідомляємо про намір укласти договір про аудит фінансової звітності із зазначеним у цьому 

Повідомленні суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та підтверджуємо, що 

інформація (дані), наведена(і) у цьому Повідомленні, є достовірною(ими) та повною(ими) 

станом на дату її (їх) подання. 

У разі виникнення будь-яких змін в інформації (даних), зазначеній(их) у цьому Повідомленні, 

про такі зміни буде повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в 

установленому законодавством порядку. 

 

Керівник підприємства, 

що становить суспільний інтерес 

  

____________________ 
(підпис) 

  

Федорченко В.М. 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 


