
Додаток З
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 р. № 858

ЗВІТ
про отримані платежі

І. Загальні дані

1. Звітний період (рік) 2020 рік

2. Реєстраційні дані респондента - отримувача платежів:

найменування Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ 14309787

місцезнаходження (юридична адреса) Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вул.Горького, буд.2

посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту Заступник генерального директора з забезпечення виробництва

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

Дрібко Юрій Олександрович

3. Контактні дані респондента - отримувача платежів:

поштова адреса 52210, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вул.Горького, буд.2

електронна адреса vostgok@email.dp.ua

номер контактного телефону 050-3216320

mailto:vostgok@email.dp.ua


4. Обсяги державної допомоги, які отримувач платежів надсилає суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у видобувних галузях:

Порядковий 
номер

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

згідно з ЄДРПОУ або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків для 

фізичної особи - 
підприємця

Найменування 
суб’єкта 

господарювання, 
який провадить 

діяльність у 
видобувних галузях

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

1 14309787 Державне 
підприємство 

«Східний гірничо- 
збагачувальний 

комбінат№

Бюджетне 
фінансування

ПКМУ від 
11.11.20р. №1091 

«Про 
затвердження 

Порядку 
використання 

коштів, 
передбачених у 

Державному 
бюджеті для 

реалізації 
державного 

інвестиційного 
проекту 

«Новокостянти- 
нівська 

шахта.Розвиток 
виробничих 

потужностей»

23.12.20 Ти'с.грн. 9137,28

II. Отримані платежі у звітному періоді:



Порядкови 
й номер

Ідентифікаційні 
ий код 

юридичної 
особи ЗГІДНО 3 
ЄДРПОУ або 
реєстраційний 

номер 
облікової 

картки 
платника 

податків для 
фізичної особи 
- підприємця

Найменування 
суб’єкта 

господарювання, 
який провадить 

діяльність у 
видобувних 

галузях

Код 
класифікац 
ії доходів 
бюджету

Вид платежу

Спеціальний дозвіл 
на користування 

надрами
Угода про користування надрами

Корисна 
копалина, 

що 
видобуваєть 

ся

Валюта 
платеж

У

Належит 
ь ДО 

сплати

Оплачен
0

реєстраційн 
ий номер

дата
видач

і

контраген
т згідно 3 
угодою

реєстраційн 
ий номер

дата 
укладенн 

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

14309787 Державне 
підприємство 

«Східний 
гірничо- 

збагачувальн 
ий 

комбінат№
2401420

Реалізація 
державного 
інвестиційно 

го проекту 
«Новокостя- 
нтинівська 
шахта.Роз- 

виток 
виробничих 
потужнос

тей»

4353

31.

08.

2007

Державна 
служба 
геології 
та надр 
України

! -1

4353
08.02.

2021
Уранові

РУДИ

Тис.

грн
9137,28 9137,28

Заступник генерального директора з забезпечення виробництва у —•М
J: . ■

Дрібко Юрій Олександрович


