
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 р. № 858 

ЗВІТ  

про платежі на користь держави 

І. Загальні дані  

1. Звітний період (рік)  2018 

2. Реєстраційні дані респондента — суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

найменування  ДП «Торецьквугілля» 

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або 

реєстраційний номер облікової картки платника податків для 

фізичної особи — підприємця 

 33839013 

місцезнаходження (юридична адреса або місце реєстрації)  85200, Україна, Донецька обл.., м.Торецьк, 

вул..Дружби, 19 

посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту  Генеральний директор 

прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на підписання 

цього звіту 

 Юхименко Володимир Анатолійович 

3. Контактні дані респондента — суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

поштова адреса  85200, Україна, Донецька обл.., м.Торецьк, 

вул..Дружби, 19 

електронна адреса  du_po@ukr.net 

номер контактного телефону  0624793501 

 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=OW3D24C5mP8bJriwF2mrOzHg08VR9NCDE4Ow9W8NYk
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4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів 

аудиторського звіту за звітний період, що надані окремим додатком 

до цього звіту 

немає 

5. Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року: 

усього  2844 

у тому числі жінки  789 

у тому числі жінки-керівниці вищої ланки  33 

у тому числі жінки-керівниці середньої ланки  58 

у тому числі чоловіки  2055 

у тому числі чоловіки-керівники вищої ланки  57 

у тому числі чоловіки-керівники середньої ланки  191 

6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

Країна 

громадянства 

Валюта 

внеску до 

статутного 

капіталу 

Розмір внеску 

до статутного 

капіталу 

1 2 3 4 5 
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7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з яким здійснювались платежі: 

Вид діяльності 
Позначка  

(“так” або “ні”) 

Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення   

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення   

Видобування корисних копалин загальнодержавного значення  так 

Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції 

щодо корисних копалин загальнодержавного значення 

  

Реалізація продукції, яка видобута на підставі угоди про користування надрами, зокрема:   

спеціального дозволу на користування надрами  так 

угоди про розподіл продукції   

договору про спільну діяльність   

іншого договору, що встановлює зобов’язання перед державою у зв’язку з користуванням 

надрами 

  

Діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, 

яка провадиться відповідно до договору 
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8. Участь у соціальних проектах та програмах: 

Порядковий 

номер 

Назва 

соціального 

проекту, 

програми 

Опис 

соціального 

проекту, 

програми 

Підстава для 

реалізації 

соціального 

проекту, 

програми 

Місце розміщення 

виробничих 

потужностей (для 

соціальних 

проектів та 

програм, які 

реалізуються в 

місцях розміщення 

виробничих 

потужностей) 

Організація, 

установа або 

об’єднання, на 

користь якої 

(якого) 

реалізується 

соціальний 

проект, програма  

Валюта 

платежів 

Загальна 

сума 

платежів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Немає 
       

9. Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів 

державної допомоги: 

Порядко-

вий номер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця 

Найменування 

органу влади, 

органу місцевого 

самоврядування 

або іншого 

надавача 

державної 

допомоги 

Вид 

державної 

допомоги 

Підстава для 

отримання 

державної 

допомоги 

Дата 

отримання 

державної 

допомоги 

Валюта 

державної 

допомоги 

Загальна 

сума 

державної 

допомоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 33839013 Держ.бюджет 1101070  2018 Т.грн.. 24654 

2 33839013 Держ.бюджет 1101570  2018 Т.грн.. 90891 

3 33839013 Держ.бюджет 1101590  2018 Т.грн.. 107727 

4 33839013 Держ.бюджет Фонд 

ЧАЕС 

 2018 Т.грн. 9 

Усього       223281 

 

10. Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем 

платежів, що надаються окремими додатками до звіту (якщо такі акти складалися): 

Поряд

ковий 

номер 

Одержувач 

платежів 
Вид платежів, щодо яких складено акт звірки 

Реєстраційний 

номер акта 

звірки 

Дата 

акта 

звірки 

Валюта 

платежів 

Загальна 

сума 

платежів 

Кількіст

ь 

аркушів 

у 

додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 міс.бюджет земельний податок 456-05 04.09.18 Грн.. 9593,29 1 

2 Держ.бюджет Екологічний податок від викидів у повітря 426-05 04.09.18 Грн.. 2725968,08 1 

3 Держ.бюджет Екологічний податок від викидів у повітря 428-05 04.09.18 Грн.. 256958,05 1 

4 Держ.бюджет Екологічний податок від викидів у повітря 400-05 04.09.18 Грн.. 434352,95 1 

5 Держ.бюджет Екологічний податок від скидів у водні об*єкти 416-05 04.09.18 Грн.. 689214,78 1 

6 Держ.бюджет Екологічний податок від скидів у водні об*єкти 414-05 04.09.18 Грн.. 257161,83 1 

7 Держ.бюджет Екологічний податок розміщ.відходів 412-05 04.09.18 Грн.. 139563,20 1 
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8 Держ.бюджет Екологічний податок від скидів у водні об*єкти 408-05 04.09.18 Грн.. 14521,41 1 

9 Держ.бюджет Екологічний податок від скидів у водні об*єкти 406-05 04.09.18 Грн.. 1390976,89 1 

10 Держ.бюджет Рентна плата за користування надрами 422-05 04.09.18 Грн.. 65438898,6

4 

1 

11 міс.бюджет земельний податок 424-05 04.09.18 Грн.. 81957,3 1 

12 міс.бюджет земельний податок 420-05 04.09.18 Грн.. 220441,07 1 

13 міс.бюджет земельний податок 404-05 04.09.18 Грн.. 26700,16 1 

14 Держ.бюджет Рентна плата за спец.використання води 418-05 04.09.18 Грн.. 1595355,66 1 

15 Держ.бюджет Частина чистого прибутку держпідприємств 434-05 04.09.18 Грн.. 6313778,37 1 

16 Держ.бюджет Штрафні санкції 454-05 04.09.18 Грн.. 365400 1 

17 Держ.бюджет Податок на прибуток 430-05 04.09.18 Грн.. 71651710,8

4 

1 

18 Держ.бюджет Рентна плата за користування надрами 1087-07 05.09.18 Грн.. 693,06 1 

19 Держ.бюджет Рентна плата за спец.використання води 1091-07 05.09.18 Грн.. 8740,99 1 

20 міс.бюджет земельний податок 1089-07 05.09.18 Грн.. 76166,01 1 

ІІ. Перелік окремих видів проектної діяльності: 

Пор

ядко

вий 

ном

ер 

Спеціальний дозвіл на 

користування 

надрами/Ліцензія на 

транспортування нафти, 

нафтопродуктів або 

природного газу 

Угода про користування надрами Вид проектної 

діяльності 
Назва ділянки надр 

Місцезнаход-

ження ділянки 

надр (область, 

район, населений 

пункт) 

Корисна 

копалин

а 

реєстрацій- дата строк контр- реєстрацій- дата строк 
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ний номер видачі дії агент 

згідно 

з 

угодо

ю 

ний номер укладення дії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3754 27.12.0

5 

12  3754 15.05.17 До 

прип

инен

ня 

Видобування 

вугілля 

Поле шахти 

«Центральна» 

М.Торецьк 

Донецька обл 

Кам*яне 

вугілля 

2 3751 27.12.0

5 

12  3751 15.05.17 До 

прип

инен

ня 

Видобування 

вугілля 

Поле шахти 

«Торецька» 

М.Торецьк 

Донецька обл 

Кам*яне 

вугілля 

ІІІ. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: 

Поряд-
ковий 
номер 

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 

Угода про користування 
надрами 

Корисна 
копалина, що 
видобувається 

Одиниця 
вимірювання 

обсягу 
видобутку 

Обсяг 
видобутку у 

звітному 
періоді 

(включно з 
втратами і 
виробничо-

технологічни-
ми витратами) 

Обсяг втрат і 
виробничо-
технологіч-
них витрат 

під час 
видобування 

реєстрацій-
ний номер 

дата 
видачі 

реєстрацій-
ний номер 

дата 
укладення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3754 27.12.05 3754 15.05.17 
Поле шахти 

«Центральна» 
Т.тон 136 18 

2 3751 27.12.05 3751 15.05.17 Поле шахти Т.тон 62 3 
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«Торецька» 

ІV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: 

1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за 

звітним періодом: 

Поряд- 

ковий 

номер 

Спеціальний дозвіл на 

користування надрами 

Назва 

родовища 

(ділянки 

надр) 

Вид 

корисної 

копалини 

Одиниця 

вимірю-

вання 

запасів 

Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин  

за промисловим значенням 

реєстрацій-

ний номер 

дата 

видачі 

балансові 

(видобувні) 

запаси 

умовно 

балансові та 

позабалан-

сові запаси 

ресурси 

корисних 

копалин з 

невизначеним 

промисловим 

значенням: 

розвідані запаси 

та попередньо 

розвідані запаси 

ресурси 

корисних 

копалин з 

невизначеним 

промисловим 

значенням: 

перспективні 

ресурси та 

прогнозні 

ресурси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

3754 27.12.05 Поле 

шахти 

«Централь

на» 

Вугілля 

кам*яне 

Т.тон 15191 8170   

2 

3751 27.12.05 Поле 

шахти 

«Торецька» 

Вугілля 

кам*яне 

Т.тон 18721 4955   

          2. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: 

Поряд-

ковий 

Повна назва 

реалізованої 

Одиниця 

вимірювання 

Обсяг 

реалізації у 

Реалізовано на території 

України, загальна виручка 

Експортовано, загальна 

виручка 
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номер товарної 

продукції 

власного 

видобутку 

фізичного 

показника 

обсягу реалізації 

фізичному 

показнику 
сума без 

податку на 

додану 

вартість,  

тис. гривень 

податок на 

додану 

вартість, 

тис. гривень 

сума без 

податку на 

додану 

вартість,  

тис. гривень 

податок на 

додану 

вартість,  

тис. гривень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Вугілля кам*яне 

марки Ж 
Тис.т. 220,5 410121 0 

  

 

3. Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Поряд-

ковий 

номер 

Назва 

продукції, 

що 

транспор-

тується 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарю-

вання, який 

здійснює 

транспортуван-

ня видобутої 

продукції 

Маршрут 

транспорту-

вання 

видобутої 

продукції 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

валового 

об’єму 

транспорту-

вання 

видобутої 

продукції 

Фізичний 

валовий 

об’єм 

транспорту-

вання 

видобутої 

продукції 

Сумарні 

витрати на 

транспорту- 

вання 

видобутої 

продукції 

(без податку 

на додану 

вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 

вимірюва-

ння ставки 

тарифу на 

транспор-

тування 

продукції 

Ставка 

тарифу на 

транспор-

тування 

продукції, 

за яким 

здійсню- 

вався 

розраху-

нок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем протягом 

звітного періоду: 

Поряд-

ковий 

номер 

Назва 

продукції, 

що 

зберігається 

Ідентифікацій 

ний код 

юридичної 

особи згідно 

з ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання, 

який здійснює 

транспортування 

видобутої 

продукції 

Призначення 

платежу 

Валюта 

платежу 

Сума 

платежу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки 

тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) 

продукції 

Ставка 

тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) 

продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

немає 
        

5. Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Поряд-

ковий 

номер 

Назва 

продукції, 

що 

транспор-

тується 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи згідно з  

ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарю-

вання, який 

надав 

продукцію для 

транспорту-

вання 

Маршрут 

транспор-

тування 

продукції 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

валового 

об’єму 

транспорту-

вання 

продукції 

Фізичний 

валовий 

об’єм 

транспорту-

вання 

продукції 

Сумарна 

виручка за 

транспорту-

вання 

видобутої 

(без податку 

на додану 

вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 

вимірю-

вання 

ставки 

тарифу на 

транспорту-

вання 

продукції 

Ставка 

тарифу на 

транспорту- 

вання 

продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

немає 
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6. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної 

системи: 

Поряд-

ковий 

номер 

Назва 

продукції, 

що 

зберігається 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання, 

який надав 

продукцію для 

зберігання 

Призначення 

платежу 

Валюта 

платежу 

Сума 

платежу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки 

тарифу на 

зберігання 

(закачування 

відбір) 

продукції 

Ставка 

тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) 

продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

немає 
        

7. Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) 

вуглеводнів: 

Поряд-

ковий 

номер 

Назва продукції, що 

транспортується/ 

зберігається 

Назва 

тарифу 

Параметри 

застосування 

тарифу 

Дата 

початку 

дії 

тарифу 

Дата 

закінчення 

дії тарифу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу на 

транспортування, 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції 

Ставка 

тарифу 

Нормативний 

документ, яким 

встановлено 

ставку тарифу/ 

визначено 

розрахунок 

ставки тарифу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

немає 
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V. Платежі на користь держави у звітному періоді: 

1. Платежі на користь держави у звітному періоді — загальні суми за видом платежу: 

Порядковий 

номер 
Код класифікації 

доходів бюджету 
Вид платежу 

Валюта 

платежу 

Належить до 

сплати 
Сплачено 

1 2 3 4 5 6 

1 Держ.бюджет ПДВ Т.грн. 
 

62 

2 Міс.бюджет Податок на доходи з фізичних осіб Т.грн. 54251 54781 

3 Держ.бюджет Військовий збір Т.грн. 4495 4575 

4 Держ.бюджет  Екологічний податок Т.грн. 1853 
 

5 Держ.бюджет  Рентна плата за користування надрами Т.грн. 16395 370 

6 Держ.бюджет Рентна плата за спец використання води Т.грн. 116 
 

7 Міс.бюджет Рентна плата за землю Т.грн. 75 23 

8 Держ.бюджет Штрафні санкції Т.грн. 1380 
 

9 Міс.бюджет Туристичний збір Т.грн. 1 
 

Усього 
   

78566 59811 

Держ.бюджет 
   

24239 5007 

Міс.бюджет 
   

54327 54804 

2. Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та 

екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності: 

Поряд-

ковий 

Спеціальний дозвіл 

на користування 

надрами 

Угода про користування 

надрами 

Корисна копалина, 

що видобува- 

ється 

Код 

класифіка- 

ції доходів 

Вид платежу 
Валюта 

платежу 

Належить 

до сплати 
Сплачено 
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номер 

реєстрацій- 

ний номер 

дата 

видачі 

контр- 

агент 

згідно 

з 

угодою 

реєстрацій- 

ний номер 

дата 

укладення 

бюджету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3754 27.12.05 
   

шахта «Центральна» Держ.бюджет Рентна плата за надра Тис.грн. 11358 259 

2 3754 27.12.05 
   

шахта «Центральна» Держ.бюджет Екологічний податок Тис.грн. 1005 0 

3 3754 27.12.05 
   

шахта «Центральна» Держ.бюджет Плата за землю Тис.грн. 0 0 

4 3754 27.12.05 
   

шахта «Центральна» 
  

Тис.грн. 12363 259 

5 3751 27.12.05 
   

шахта «Торецька» Держ.бюджет Рентна плата за надра Тис.грн. 5031 111 

6 3751 27.12.05 
   

шахта «Торецька» Держ.бюджет Екологічний податок Тис.грн. 629 0 

7 3751 27.12.05 
   

шахта «Торецька» Держ.бюджет Плата за землю Тис.грн. 0 0 

8 3751 27.12.05 
   

шахта «Торецька» 
  

Тис.грн. 5660 111 

 

VІ. Окремі додатки до звіту про платежі на користь держави 

Копія аудиторського звіту за звітний період 

Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі 

акти складалися) 20 аркушів 

_____________________



Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 р. № 858 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ  
про платежі на користь держави 

I. Загальні дані  

1. Звітний період (рік)  2019 

 

2. Реєстраційні дані респондента — материнського підприємства у видобувних галузях: 

найменування  ДП «Торецьквугілля» 

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  33839013 

місцезнаходження (юридична адреса)  85200, Україна, Донецька обл.., м.Торецьк, 

вул..Дружби, 19 

посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту  Генеральний директор 

прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на 
підписання цього звіту 

 Юхименко Володимир Анатолійович 

 

3. Контактні дані респондента — материнського підприємства у видобувних галузях: 

поштова адреса  85200, Україна, Донецька обл.., м.Торецьк, 
вул..Дружби, 19 

електронна адреса  du_po@ukr.net 

номер контактного телефону  0624793501 

 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=OW3D24C5mP8bJriwF2mrOzHg08VR9NCDE4Ow9W8NYk
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4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів аудиторського звіту за звітний період, що надані 
окремим додатком до цього звіту 

 ТОВ «Джей пі ей Україна»  Проведення аудиту триває 

5. Перелік суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, контроль над якими здійснює 

материнське підприємство у видобувних галузях (дочірнє підприємство), та середньооблікова кількість їх працівників, 

які працювали протягом звітного року: 

Поряд-

ковий 

номер  

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця 

Повне наймену-

вання суб’єкта 

господарювання, 

який провадить 

діяльність у 

видобувних 

галузях 

Місцезнаход-

ження (юридична 

адреса) суб’єкта 

господарювання, 

який провадить 

діяльність у 

видобувних 

галузях 

Середньооблікова кількість працівників 

усього 

у тому 

числі 

жінки 

у тому 

числі 

жінки-

керівниці 

вищої 

ланки 

у тому 

числі 

жінки-

керівниці 

середньої 

ланки 

у тому 

числі 

чоловіки 

у тому 

числі 

чоловіки-

керівники 

вищої 

ланки 

у тому 

числі 

чоловіки-

керівники 

середньої 

ланки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 33839013 

ДП 

«Торецьквугілля

» 

85200, Донецька 

обл.., м.Торецьк, 

вул..Дружби, 19 

2689 710 31 54 1979 48 182 

                      
6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи (дочірнього 

підприємства) згідно з 

Прізвище, ім’я, по батькові  

(за наявності) 

Країна 

громадянства 

Валюта 

внеску до 

статутного 

Розмір 

внеску до 

статутного 
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ЄДРПОУ  капіталу капіталу 

1 2 3 4 5 6 

 

7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з яким здійснювались платежі: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи (дочірнього 

підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця 

Геологічне 

вивчення 

родовищ 

корисних 

копалин 

загально-

державного 

значення 

Дослідно-

промислова 

розробка 

родовищ 

корисних 

копалин 

загально-

державного 

значення 

Видобування 

корисних 

копалин 

загально- 

державного 

значення 

Виконання 

робіт 

(провадження 

діяльності), 

передбачених 

угодою про 

розподіл 

продукції щодо 

корисних 

копалин 

загально-

державного 

значення 

Реалізація продукції, яка видобута на підставі: 

Діяльність з 

транспортування 

трубопроводами 

вуглеводнів, у 

тому числі з 

метою транзиту, 

яка провадиться 

відповідно до 

договору 

спеціального 

дозволу на 

користу-

вання 

надрами 

угоди про 

розподіл 

продукції 

договору 

про спільну 

діяльність 

іншого 

договору, 

що 

встановлює 

зобов’язання 

перед 

державою у 

зв’язку з 

користуван-

ням надрами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 33839013 
  

3754 
 

3754 
    

2 33839013 
  

3751 
 

3751 
    

           
8. Участь у соціальних проектах та програмах: 

Поряд-

ковий 

нромер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи (дочірнього 

підприємства) 

згідно з 

ЄДРПОУ або 

реєстраційний 

Назва 

соціального 

проекту, 

програми 

Опис 

соціального 

проекту, 

програми 

Підстава 

для 

реалізації 

соціального 

проекту, 

програми 

Місце 

розміщення 

виробничих 

потужностей 

(для 

соціальних 

проектів та 

Організація, 

установа або 

об’єднання, 

на користь 

якої 

здійснюється 

соціальний 

Валюта 

платежів 

Загальна 

сума 

платежів 
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номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

програм, які 

реалізуються 

в місцях 

розміщення 

виробничих 

потужностей) 

проект, 

програма  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

немає 
        

9. Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів 

державної допомоги: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи (дочірнього 

підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

(надавача 

державної 

допомоги) 

Найменування 

органу влади, 

органу 

місцевого 

самоврядування, 

іншого надавача 

державної 

допомоги 

Вид 

державної 

допомоги 

Підстава 

для 

отримання 

державної 

допомоги 

Дата 

отримання 

державної 

допомоги 

Валюта 

державної 

допомоги 

Загальна 

сума 

державної 

допомоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 33839013 37552996 Держбюджет 2401070 
 

2019 Т.грн. 17015 

2 33839013 37552996 Держбюджет 2401590 
 

2019 Т.грн. 206778 
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3 33839013 37552996 Держбюджет 2401700 
 

2019 Т.грн. 109459 

4 33839013 37552996 Держбюджет 2401710 
 

2019 Т.грн. 24206 

5 33839013 
 

Держбюджет 
Фонд 

ЧАЕС  
2019 Т.грн. 11 

Усьго 
       

357469 

         
10. Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем 

платежів, що надаються окремими додатками до звіту (якщо такі акти складалися): 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи (дочірнього 

підприємства) згідно з 

ЄДРПОУ або реєстраційний 

номер облікової картки 

платника податків для 

фізичної особи — підприємця  

Одержувач 

платежів 

Вид 

платежів, 

щодо яких 

складено 

акт звірки 

Реєстраційний 

номер акта 

звірки 

Дата 

акта 

звірки 

Валюта 

платежів 

Загальна 

сума 

платежів 

Кількість 

аркушів 

у 

додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

немає 
        

ІІ. Перелік окремих видів проектної діяльності: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи (дочірнього 

підприємства) 

Спеціальний дозвіл на 

користування надрами / 

Ліцензія на транспортування 

нафти, нафтопродуктів або 

Угода про користування надрами 

Вид 

проектної 

діяльності 

Назва 

ділянки 

надр 

Місце-

знаход-

ження 

ділянки 

Корисна 

копалина 
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згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

природного газу надр 

реєстрацій-

ний номер 

дата 

видачі 

строк 

дії 

контрагент 

згідно з 

угодою 

реєстрацій-

ний номер 

дата 

укладення 

строк 

дії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 33839013 3754 27.12.05 13 

ДП 

«Торецькв

угілля» 

3754 15.05.17 

До 

припин

ення дії 

Видобуван

ня вугілля 

Поле 

шахти 

«Центра

льна» 

М.Торецьк 

Донецька 

обл.. 

Кам*яне 

вугілля 

2 33839013 3751 27.12.05 12 

ДП 

«Торецькв

угілля» 

3751 15.05.17 

До 

припин

ення дії 

Видобуван

ня вугілля 

Поле 

шахти 

«Трецьк

а» 

М.Торецьк 

Донецька 

обл.. 

Кам*яне 

вугілля 

III. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи (дочірнього 

підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 

або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

Спеціальний дозвіл 

на користування 

надрами 

Угода про 

користування 

надрами 

Корисна копалина, що 

видобувається 

Одиниця 

вимірювання 

обсягу 

видобутку 

Обсяг 

видобутку у 

звітному 

періоді 

(включно із 

втратами і 

виробничо-

технологічни 

ми 

витратами) 

Обсяг втрат і 

виробничо-

технологічних 

витрат під час 

видобування 
реєстрацій- 

ний номер 

дата 

видачі 

реєстрацій- 

ний номер 

дата 

укладення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 33839013 3754 27.12.05 3754 15.05.17 Поле шахти «Центральна» Тис.т 104 10 

2 33839013 3751 27.12.05 3751 15.05.17 Поле шахти «Трецька» Тис.т 62 6 

IV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: 

1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за 

звітним періодом: 

Поряд-
ковий 
номер 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи (дочірнього 
підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 
або 

реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків для 
фізичної особи — 

підприємця  

Спеціальний 
дозвіл на 

користування 
надрами 

Назва 
родовища 
(ділянки 

надр) 

Вид 
корисної 

копа 
лини 

Одиниця 
вимірю-

вання 
запасів 

Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за 
промисловим значенням 

реєстрацій-
ний номер 

дата 
видачі 

балансові 
(видобувні) 

запаси 

умовно 
балансові 

та 
позабалан-
сові запаси 

ресурси 
корисних 
копалин з 

невизначеним 
промисловим 

значенням: 
розвідані 
запаси та 

попередньо 
розвідані 

запаси 

ресурси 
корисних 
копалин з 

невизначеним 
промисловим 

значенням: 
перспективні 

ресурси та 
прогнозні 
ресурси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 33839013 3754 
27.12.

05 

Поле шахти 

«Центральн

а» 

Кам*яне 
вугілля Тис.т 15105 8170 

  

2 33839013 3751 
27.12.0

5 

Поле шахти 

«Трецька» 

Кам*яне 
вугілля Тис.т 18764 4955 

  

2. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: 
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Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

(дочірнього 

підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

Повна назва 

реалізованої 

товарної 

продукції 

власного 

видобутку 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

показника 

обсягу 

реалізації 

Обсяг 

реалізації у 

фізичному 

показнику 

Реалізовано на 

території України, 

загальна виручка 

Експортовано, загальна 

виручка 

сума без 

податку на 

додану 

вартість, 

тис. 

гривень 

податок 

на додану 

вартість, 

тис. 

гривень 

сума без 

податку на 

додану 

вартість, 

тис. гривень 

податок 

на додану 

вартість, 

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 33839013 
Вугілля 

кам*яне марки 
Ж 

Тис.т 168,9 308732 
   

3. Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Поряд-
ковий 
номер 

Ідентифікацій-
ний код 

юридичної 
особи 

(дочірнього 
підприємства) 

згідно з 
ЄДРПОУ або 
реєстраційний 

номер 
облікової 

картки 
платника 

податків для 
фізичної  
особи — 

підприємця  

Назва 
продукції, 

що 
транспорту-

ється 

Ідентифікацій-
ний код 

юридичної особи 
згідно з ЄДРПОУ 

(суб’єкта 
господарювання, 

який здійснює 
транспортування 

видобутої 
продукції) 

Найменування 
суб’єкта 

господарювання, 
який здійснює 
транспорту-

вання видобутої 
продукції 

Маршрут 
транспорту-

вання 
видобутої 
продукції 

Одиниця 
вимірювання 

фізичного 
валового 
об’єму 

транспорту-
вання 

видобутої 
продукції 

Фізичний 
валовий об’єм 
транспорту-

вання 
видобутої 
продукції 

Сумарні 
витрати на 

транспорту-
вання 

видобутої 
продукції 

(без податку 
на додану 
вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 
вимірювання 

ставки  
тарифу на 

транспорту-
вання 

продукції 

Ставка 
тарифу на 

транспорту-
вання 

продукції, 
за яким 

здійсню-
вався 

розрахунок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем протягом 

звітного періоду: 

Поряд-
ковий 
номер 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи (дочірнього 
підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 
або реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків для 
фізичної особи — 

підприємця  

Назва 
продукції, 

що 
зберігає-

ться 

Ідентифікацій- 
ний код 

юридичної  
особи згідно з 

ЄДРПОУ 
(суб’єкта 

господарювання, 
який здійснює 
транспорту-

вання видобутої 
продукції) 

Найменування 
суб’єкта 

господарю-
вання, який 

здійснює 
транспорту- 

вання 
видобутої 
продукції 

Призна-
чення 

платежу 

Валюта 
платежу 

Сума 
платежу 

Одиниця 
вимірювання 

ставки тарифу 
на зберігання 
(закачування, 

відбір) 
продукції 

Ставка тарифу  
на зберігання 
(закачування, 

відбір) продукції, 
за яким 

здійснювався 
розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Поряд-
ковий 
номер 

Ідентифікацій-
ний код 

юридичної 
особи 

(дочірнього 
підприємства) 

згідно з 
ЄДРПОУ або 
реєстраційний 

номер 
облікової 

картки 
платника 

податків для 

Назва 
продукції, 

що 
транспорту-

ється 

Ідентифікацій-
ний код 

юридичної 
особи згідно з 

ЄДРПОУ 
(суб’єкта 

господарю-
вання, який 

надав 
продукцію для 

транспорту-
вання) 

Найменування 
суб’єкта 

господарю-
вання, який 

надав продук- 
цію для 

транспортуван
ня 

Маршрут 
транспорту-

вання 
продукції 

Одиниця 
вимірювання 

фізичного 
валового 
об’єму 

транспорту-
вання 

продукції 

Фізичний 
валовий 

об’єм 
транспорту-

вання 
продукції 

Сумарна 
виручка за 

транспорту-
вання 

видобутої 
(без податку 

на додану 
вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 
вимірю- 

вання ставки  
тарифу на 

транспорту-
вання 

продукції 

Ставка 
тарифу на 

транспорту-
вання 

продукції,  
за яким 

здійсню-
вався 

розрахунок 
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фізичної  
особи — 

підприємця  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної 

системи: 

Поряд-
ковий 
номер 

Ідентифікаційний 
код юридичної особи 

(дочірнього 
підприємства) згідно 

з ЄДРПОУ або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків 

для фізичної  
особи — підприємця  

Назва 
продукції, 

що 
зберігає-

ться 

Ідентифікацій 
ний код 

юридичної 
особи згідно з 
ЄДРПОУ, яка 

надала 
продукцію для 

зберігання 

Найменування 
суб’єкта 

господарю-
вання, який 

надав 
продукцію для 

зберігання 

Призна-
чення 

платежу 

Валюта 
платежу 

Сума 
платежу 

Одиниця 
вимірювання 

ставки тарифу 
на зберігання 
(закачування, 

відбір) 
продукції 

Ставка тарифу  
на зберігання 
(закачування, 

відбір) продукції, 
за яким 

здійснювався 
розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) 

вуглеводнів: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи (дочірнього 

підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

Назва 

продукції 

Назва 

тарифу 

Параметри 

застосування 

тарифу 

Дата 

початку 

дії 

тарифу 

Дата 

закінчення 

дії тарифу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки 

тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) 

продукції 

Ставка 

тарифу 

Нормативний 

документ, яким 

встановлено 

ставку тарифу / 

визначено 

розрахунок 

ставки тарифу 
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підприємця  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V. Платежі на користь держави у звітному періоді: 

1. Платежі на користь держави у звітному періоді — загальні суми за видом платежу: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

(дочірнього 

підприємства) згідно з 

ЄДРПОУ або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

Код 

класифікації 

доходів 

бюджету 

Вид платежу 
Валюта 

платежу 

Належить 

до сплати 
Сплачено 

1 2 3 4 5 6 7 

1 33839013 Держ.бюджет ПДВ Т.грн. 679 
 

2 33839013 Міс.бюджет Податок на доходи фізичних осіб Т.грн. 66331 52476 

3 33839013 Держ.бюджет Військовий збір Т.грн. 5527 4452 

4 33839013 Держ.бюджет Екологічний податок Т.грн. 1512 
 

5 33839013 Держ.бюджет Рентна плата за користування надрами Т.грн. 21478 119 
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6 33839013 Міс.бюджет Рентна плата за землю Т.грн. 69 3 

7 33839013 Міс.бюджет Туристичний збір Т.грн. 31 
 

 
Усього 

   
95627 57050 

 
Держ.бюджет 

   
29196 4571 

 
Міс.бюджет 

   
66431 52479 

2. Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та 

екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності: 

Поряд-

ковий 

номер 

Ідентифікацій-

ний код 

юридичної особи 

(дочірнього 

підприємства) 

згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків для 

фізичної особи — 

підприємця  

Спеціальний дозвіл 

на користування 

надрами 

Угода про користування надрами 

Корисна 

копалина, 

що 

видобува-

ється 

Код 

класифіка-

ції доходів 

бюджету 

Вид 

платежу 

Валюта 

платежу 

Належить 

до сплати 
Сплачено 

реєстрацій-

ний номер 

дата 

видачі 

контрагент 

згідно з 

угодою 

реєстрацій-

ний номер 

дата 

укладення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 33839013 3754 
27.12.0

5    

шахта 

«Централь

на» 

Держ.бюдж

ет 

Рентна 

плата за 

надра 

Тис.грн. 14661 80 

2 33839013 3754 
27.12.0

5    

шахта 

«Централь

Держ.бюдж

ет 

Екологі

чний 
Тис.грн. 862 0 
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на» податок 

3 33839013 3754 
27.12.0

5    

шахта 

«Централь

на» 

Держ.бюдж

ет 

Плата за 

землю 
Тис.грн. 

  

4 Усього 3754 
27.12.0

5    

шахта 

«Централь

на»   
Тис.грн. 15523 80 

5 33839013 3751 
27.12.0

5    

шахта 

«Торецька

» 

Держ.бюдж

ет 

Рентна 

плата за 

надра 

Тис.грн. 6791 39 

6 33839013 3751 
27.12.0

5    

шахта 

«Торецька

» 

Держ.бюдж

ет 

Екологі

чний 

податок 

Тис.грн. 506 0 

7 33839013 3751 
27.12.0

5    

шахта 

«Торецька

» 

Держ.бюдж

ет 

Плата за 

землю 
Тис.грн. 0 0 

8 Усього 3751 
27.12.0

5    

шахта 

«Торецька

»   
Тис.грн. 7297 39 

VI. Окремі додатки до консолідованого звіту про платежі на користь держави 

Копія аудиторського звіту за звітний період 

Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі 

акти складалися) 

 

 


