
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.

енеральнии
директор

(посада)

Корнецький Олег 
Ю рійович

(прізвище та ініціали керівника)

17.12.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про ЇЇТтггечгГҐцінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

51925, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4

4. Ідентифікаційний код ю ридичної особи

05669819

5. Міжміський код та телефон, факс

(0569)584727  (0569)584708

6. Електронна поштова адреса

ivashina@dvmash.biz

II. Дані про дату та місце оприлю днення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

І. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.12.2018

2. Повідомлення 
опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці

№  240 Бюлетень «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

www.dvmash.biz

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

14.12.2018

(дата)

17.12.2018

(дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни  
(призначено,  

звільнено,  
обрано або 
припинено  

повноваження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне  

найменування  
ю ридичної  

особи

Ідентифікаційний  
код ю ридичної  

особи

Розмір  
частки в 

статутному  
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

12.12.2018 припинено
повноваження

Голова наглядової 
ради ПрАТ 

«Дніпровагонмаш»

Тегіпко Сергій 
М иколайович д/н 0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрА Т «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р., на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення припинити дос троково повноваження голови наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» 
Тегіпко Сергія Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у 
складі особливої інформації. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обгрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: втрата головою наглядової ради статусу акціонера. Загалом 
перебував н ад ан ій  посаді 12 років і 11 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

12.12.2018 припинено
повноваження

Член наглядової 
ради ПрАТ 

«Дніпровагонмаш»

Новіцький
Валерій

Георгійович
д/н 0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р.. на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення припинити достроково повноваження члена наглядової ради ПрА Т «Дніпровагонмаш» 
Новіцького Валерія 1 еоргійовича. Посадова особа не надала згоди па розкриття паспортних даних 
у складі особливої інформації. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обгрунтування змін 
у персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової ради статусу акціонера. Загалом 
перебував н ад ан ій  посаді 12 років і 11 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

12.12.2018 припинено
повноваження

Член наглядової 
ради ПрАТ 

«Дніпровагонмаш»

Попенко
Сергій

Павлович
д/н 0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.201 8р., на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення припинити достроково повноваження члена наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» 
Попенко Сергія Павловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у 
складі особливої інформації. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової ради статусу акціонера. Загалом 
перебував на даній посаді 7 років і 6 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

12.12.2018 припинено
повноваження

Член наглядової 
ради І ІрАТ 

«Дніпровагонмаш»

М андра Сергій 
Анатолійович д/н 0



Дата
вчинення

дії

Зміни  
(призначено, 

звільнено,  
обрано або 
припинено  

повноваження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне  

найменування  
ю ридичної  

особи

Ідентифікаційний  
код ю ридичної  

особи

Розмір  
частки в 

статутному  
капіталі  

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р.. на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрА Т «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення припинити достроково повноваження члена наглядової ради ПрА Т «Дніпровагонмаш» 
Мандри Сергія Анатолійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у 
складі особливої інформації. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Загалом перебував на 
даній посаді 5 років і 7 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.12.2018 обрано
Голова наглядової 

ради ПрАТ 
«Дніпровагонмаш»

Тегіпко Сергій 
Миколайович д/н 0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р., на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення обрати головою наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. 
Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» ТОВАРИСТВА З О БМ ЕЖ Е Н О Ю  
ВІДП ОВІД АЛЬНІСТЮ  «TAC ЕССЕТ М ЕН ЕДЖ М ЕН Т», що володіє 118 акціями ПрАТ 
«Дніпровагонмаш». Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 26.12.2005р.

12.12.2018 обрано
Член наглядової 

ради ПрАТ 
«Дніпровагонмаш»

Новіцький
Валерій

Георгійович
д/н 0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р., на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення обрати членом наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» Новіцького Валерія 
Георгійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої 
інформації. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» ТО ВАРИСТВА З 
ОБМ ЕЖ ЕН О Ю  В ІДП О В ІД А Л ЬН ІСТЮ  «ТАС ЕС СЕТ М ЕН ЕДЖ М ЕН Т», що володіє 118 акціями 
ПрАТ «Дніпровагонмаш». Обрано строком па 3 року. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 
26.12.2005р. по теперішній час - заступник директора Київського представництва ПрАТ 
«Дніпровагонмаш»; з 2 3 .1 1.2012р. по теперішній час - директор ТОВ «Промислова група ТАС».

12 . 1 2 . 2 0 1 8

Член наглядової Попенко
обрано ради 1 ІрАТ Сергій д/н

«Дніпровагонмаш» 1 Іавлович
0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ГІрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р.. на підставі



Лата
вчннення

дії

Зміни  
(призначено,  

звільнено, 
обрано або  
припинено  

повноваження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне  

найменування  
юридичної  

особи

Ідентифікаційний  
код ю ридичної  

особи

Розмір  
частки в 

статутному  
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення обрати членом наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» Попенко Сергія Павловича. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. 
Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» Т О В А РИ С Т В А  3 О БМ ЕЖ ЕН О Ю  
ВІДП ОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТАС ЕССЕТ М ЕНЕДЖ М ЕН Т», що володіє 118 акціями ПрАТ 
Дніпровагонмаш». Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01 .03 .2011р. 
по теперішній час - голова ради директорів ТОВ «ТАС Груп».

12.12.2018 обрано
Член наглядової 

ради ПрАТ 
«Дніпровагонмаш»

М андра Сергій 
Анатолійович д/н 0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018р., на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрА Т «Дніпровагонмаш», прийнято 
рішення обрати членом наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» М андру Сергія Анатолійовича. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. 
Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш»не володіє. Є представником акціонера - Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» ТО ВА РИ СТВА  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  
ВІДП ОВІДАЛЬНІСІ Ю «TAC ЕССЕТ М ЕН ЕДЖ М ЕН Т», що володіє 118 акціями ПрАТ 
«Дніпровагонмаш». Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 08.09.2010р. 
по теперішній час - начальник юридичного відділу Київського представництва ПрАТ 

І «Дніпровагонмаш»,

4


