
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.08.2021
(лага реєстрації емітентом електронного документа)
№ 13
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів ги .файлового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Уповноважена особа - //* 
Директор з економіки та фій^п 

1 ІрАТ "Дніпровагонмаі)Г*
(посада)

Особлива інформація (інфор

опера

Нагорняк Віталій Федорович
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента)

гечні цінні папери, сертифікати фонду 

хомісгю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ІІриватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"

2. Організаційно-правова форма:
1 Іриватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:
51925. Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05669819

5. Міжміський код та телефон, факс:
(0569) 584727.(0569) 584708

6. Адреса електронної пошти:
ivashina@dvmash.biz

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262. Україна, [Ж/0000І/АРА
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна. ГЖ/00002/АЯМ

II. Дані про дату га місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформапію)

20.08.2021Повідомлення розміщено на власному http://www.dvmash.biz/ru/iiivestorain.htnil 
веб-сайті учасника фондового ринку ( и  К І.-адреса веб-сайту) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz/ru/iiivestorain.htnil


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№  ї/п Дати прийняття 
рішен ІІИ

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що с предметом 

правочину 
(тис.грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності (тис.грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
т о  с предметом 
правочину,до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

иЛЬ-адреса 
сторінки власного 
веб-сайту, на якій 
розміщений витяг 

і протоколу 
загальних зборів 

акціонерів / 
засідання 

наглядової ради, 
на яких/якому 

прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 20.08.2021 81 726,96 550 601 14.84

Зміст інформації:
20.08.2021р. наглядовою радою ПрА'Г "Дніпровагонмащ" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладання Договору та Специфікації №  і до нього, предметом якого є реалізація готової продукції 
виробництва ПрА'Г "Дніпровагонмащ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 81726,96 тис.гри. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 550601 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента іа даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,84%. Загальна кількість голосів 
членів наглядової ради - 4. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 4, "проти" прийняття 
рішення - 0. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, 
статутом ГІрАТ "Дніпровагонмащ" не визначені. ІЖЬ-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений 
публічним акціонерним товариством витяг з протоколу засідання наглядової ради, де приймалося рішення про Надання 
згоди на вчинення значного правочину. ІІр А Т  "Дніпровагонмащ" не наводиться, оскільки товариство є приватним 
акціонерним товариством.




