
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 

Генеральний директор 

(посада) 

Особлива інформація (інформація 

Кобиляков Андрій Іванович 

(прізвище та ініціали керівника) 

, 21.04.2015 

(дата) 

папери, сертифікати фонду операцій 
емітента нерухїи»] 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4 

4. Код за ЄДРПОУ 

05669819 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(05692)33046 (05692)32638 

6. Електронна поштова адреса 

ivashina@dvmash.biz 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2015 

(дата) 

№ 74 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 2. Повідомлення 
опубліковано у* 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці 

паперів та фондового ринку» 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

www.dvmash.biz 

(адреса сторінки) 

20.04.2015 

(дата) 

в мережі Інтернет 21.04.2015 

(дата) 

( / ' А У 

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 фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.04.2015 припинено 
повноваження 

Голова ревізійної 
комісії ПАТ 

«Дніпровагонмаш» 

Гусак Геннадій 
Євгенович 

д/нд/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0.000006 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення припинити повноваження голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича, у 
зв'язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. 
Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ «Дніпровагонмаш» - 0,000006 
%. Загалом перебував на даній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

16.04.2015 припинено 
повноваження 

Член ревізійної 
комісії ПАТ 

«Дніпровагонмаш» 

Микитюк Оксана 
Григорівна 

д/н д/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення припинити повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Микитюк Оксани Григорівни, у 
зв'язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. 
Акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Загалом перебувала на даній посаді 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

16.04.2015 припинено 
повноваження 

Член ревізійної 
комісії ПАТ 

«Дніпровагонмаш » 

Колісніченко Наталія 
Леонідівна 

д/н д/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0.000006 



Дата 
вчинення 

ДІЇ 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення припинити повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Колісніченко Наталії 
Леонідівни, у зв'язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої 
інформації. Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ 
«Дніпровагонмаш» - 0,000006 %. Загалом перебувала на даній посаді 9 років і 3 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

16.04.2015 припинено 
повноваження 

Член ревізійної 
комісії ПАТ 

«Дніпровагонмаш» 
Василюк Зоя Василівна 

д/н д/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0.000006 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення припинити повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Василюк Зої Василівни, у 
зв'язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. 
Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ «Дніпровагонмаш» - 0,000006 
%. Загалом перебувала на даній посаді 9 років і 3 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

16.04.2015 обрано 
Голова ревізійної 

комісії ПАТ 
«Дніпровагонмаш» 

Гусак Геннадій 
Євгенович 

д/н д/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0.000006 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення обрати головою ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. 
Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ «Дніпровагонмаш» - 0,000006 %. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за 



Дата 
вчинення 

ДІЇ 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 18.04.2005р. по 31.12.2012р. -
директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш»; з 03.01.2013р. по теперішній час - начальник контрольно-ревізійного управління ПАТ 
«Дніпровагонмаш». 

16.04.2015 обрано 
Член ревізійної 

комісії ПАТ 
«Дніпровагонмаш» 

Колісніченко Наталія 
Леонідівна 

д/нд/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0.000006 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення обрати членом ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Колісніченко Наталію Леонідівну. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 
0,50 грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ «Дніпровагонмаш» - 0,000006 %. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.09.2004р. по 31.12.2012р. - ревізор 
ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш»; з 03.01.2013р. по теперішній час - провідний ревізор по виробничо-технічним та економічним 
питанням контрольно-ревізійного управління ПАТ «Дніпровагонмаш». 

16.04.2015 обрано 
Член ревізійної 

комісії ПАТ 
«Дніпровагонмаш» 

Василюк Зоя Василівна 
д/н д/н 

Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних у складі особливої інформації 

0.000006 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 16.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 
16.04.2015 року), прийнято рішення обрати членом ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Василюк Зою Василівну. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, у складі особливої інформації. Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. 
Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ «Дніпровагонмаш» - 0,000006 %. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.02.2006р. по 22.11.2012р. -
директор з фінансових питань ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз»; з 23.11.2012р. по 01.10.2014р. - голова правління ПрАТ 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

«Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз»; з 02.10.2014р. по теперішній час - заступник директора ТОВ «Промислова група «ТАС». 


