
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного 
товариства 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО", 

що приватизується 

ІНФОРМАЦІЯ 

про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у 
процесі приватизації 

№ 
з/п Найменування показника Значення показника 

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 23343582 

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ДОНБАСЕНЕРГО" 

3 Місцезнаходження товариства 03150,  М.КИЇВ, ВУЛ. 
ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34А 

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 236 443 010,00 

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, 
шт. 

5 911 076 

6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках 
статутного капіталу, % 

25,00 

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 10,00 

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 669 192 913,96 

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через 
знерухомлення) 

Бездокументарна 

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 4 946 

11 Монопольне (домінуюче) становища товариства на товарних 
ринках (так/ні) 

Ні 

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави (так/ні) 

Ні 

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно 
товариства (так/ні) 

Ні 

14 Площа земельної ділянки, га 2 664,407 

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній 
власності (у разі закріплення), % 

0 

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать 
державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 

23697280, ПАТ 
Акціонерний банк 
"Укргазбанк" 

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за 
ЄДРПОУ, найменування) 

 30370711, ПАТ 
"Національний депозитарій 
України" 

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за 
останній фінансовий рік,  
тис. грн. * 

4 006 284  

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, 
тис. грн. * 

5 250 355  

*Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного 
комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про 
концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р.  
№ 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням відносин 
контролю, у тому числі за кордоном. 

 

 



ПОКАЗНИКИ  
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується 

№ 
з/п 

Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

1 2 3 4 5 

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 4887332 5339784 4006284 

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн. 

3522882 3970428 2357259 

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції 
до собівартості реалізованої продукції), % 

138,73 134,49 169,96 

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 100910 -190224 -45214 

АКТИВ 

5 Необоротні активи, тис. грн. 2825337 3194131 3395316 

6 Оборотні активи, тис. грн.  804580 2351642 1855039 

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 

8 Необоротні активи та групи вибуття,  
тис. грн.  

0 0 0 

9 Баланс активів, тис. грн. 3629917 5545773 5250355 

ПАСИВ 

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 1270165 1026760 475711 

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 73758 97445 540996 

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 312770 680713 753462 

13 Поточні зобов’язання, тис. грн.  1973224 3740855 3480186 

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 7798 5254 3009 

15 Баланс пасивів, тис. грн. 3629917 5545773 5250355 

 

ВІДОМОСТІ  
про екологічний стан підприємства 

Природоохоронна діяльність здійснюється у відповідності до екологічного законодавства України. 
Природоохоронне обладнання та земельна ділянка знаходяться у задовільному стані. 

ВІДОМОСТІ  
 про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства 

Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось. 

 


