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Про надання інформації 
Шановний пане Вікторе!

На Ваш запит про надання публічної інформації від 17.08.2021, щодо кількості 
державних вугільних шахт, Міністерство енергетики України повідомляє.

Згідно з частиною 1 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до статті 1 згаданого Закону публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 

отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 

цим Законом. 
Законом України «Про доступ до публічної інформації» не передбачено обов’язку 

розпорядника інформації щодо створення нових видів документів та інформації, 
проведення аналізу або запровадження окремого виду статистики, коментування тих чи 

інших подій або висловлювань тощо.
За наявною інформацією кількість технічних одиниць з видобутку вугілля 

державної форми власності (шахт) з встановленою виробничою потужністю на 

відповідний період по роках становить:
1991 р.  – 285; 1992 р. – 279; 1993 р. – 279; 1994 р. – 277; 1995 р. – 266; 1996 р. – 

259; 1997 р. – 242; 1998 р. – 210; 1999 р. – 200; 2000 р. – 197; 

2001 р. – 184; 2002 р. – 179; 2003 р. – 167;  2004 р. – 164; 2005 р. – 139; 

2006 р. – 129; 2007 р. – 120; 2008 р. – 119; 2009 р. – 113; 2010 р. – 113; 

2011 р. – 108; 2012 р. – 91; 2013 р. – 90; 2014 р. – 88; 2015 р. – 33; 2016 р. – 33; 2017 р. – 

31; 2018 р. – 30;  2019 р. – 29; 2020 р. – 29; 2021 р. – 31.

Слід зазначити, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» 

фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складається юридичними 

особами за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової звітності.
У зв’язку з тим, що відокремлені підрозділи вугледобувних підприємств не є 

юридичними особами і не мають закінченого балансу, тому не складають фінансову 

звітність.
Зважаючи на викладене, Міненерго не має інформації щодо прибутковості, або 

збитковості шахт.
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