
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.10.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№  19
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

П ідтвердж ую  ідентичність та  достовірн ість  інф ормації, що розкрита відповідно до вимог 
П олож ення про розкриття інф орм ац ії ем ітентам и цінних паперів, затвердж еного  ріш енням  
Н аціональної ком ісії з ц інних паперів та  ф ондового ринку від 03 грудня 2013 року №  2826, 
зареєстрованого в М ін істер стг ' '■  ■ '

У повноваж ена особа - 
Д иректор з економ іки  та  ф ін а н с ів  

П рА Т "Д ніпровагонм аш " / : ■
(посада)

Особлива інформація (інформ

І. Загальні відомості
1. П овне найм енування ем ітента:

П риватне акц іонерне товари ство  "Д ніпровагонмаш "
2. О рган ізац ійно-правова форма:

П риватне акц іонерне товариство
3. М ісцезнаходж ення:

51925, Д н іп ропетровська обл., м. К ам ’янське, вул. У країнська, буд. 4
4. Ідентиф ікаційний код  ю ридичної особи:

05669819
5. М іж м іський код та  телеф он , факс:

(0569) 584727, (0569) 584708
6. А дреса електронної пош ти:

ivashina@ dvm ash.biz
7. Н айменування, ідентиф ікац ійний  код ю ридичної особи, країна реєстр ац ії ю ри ди чної особи та 
номер свідоцтва про вклю чення до Реєстру осіб, уповноваж ених надавати  інф орм аційні послуги на 
ф ондовом у ринку, особи , яка проводить д іяльн ість з оприлю днення регульованої інф орм ац ії від імені 
учасника ф ондового ринку (у разі зд ійснення оприлю днення):

Д ерж авна установа "А гентство з розвитку інф раструктури ф ондового  ринку У країни", 
21676262, У країна, ОМ Ю О О І/А РА
8. Н айм енування, ідентиф ікаційний  код ю ридичної особи, країна реєстрац ії ю ридичної особи та 
номер свідоцтва про вклю чення до Реєстру осіб, уповноваж ених надавати  інф орм аційні послуги на 
ф ондовому ринку, особи , яка зд ійсню є подання звітності та/або адм ін істрати вни х  даних до 
Н аціональної ком ісії з цінних паперів та  ф ондового ринку (у разі, якщ о ем ітент не подає Інф орм ацію  
до Н аціональної ком ісії з ц інних паперів та ф ондового ринку безпосередньо):

Д ерж авна установа "А гентство з розвитку інф раструктури ф ондового  ринку У країни", 
21676262, У країна, О К /00002/А Я М

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

П овідом лення розм іщ ено на власном у http ://w w w .dvm ash .b iz /ru /investoram .htrn l 12.10.2021
веб-сайті учасника ф ондового  ринку (ШЬ-адреса веб-сайту) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz/rii/investoram.html


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 

що є предметом  
правочину 
(тис.грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності (тис.грн)

Співвідношення  
ринкової вартості 
майна або послуг, 

що є предметом  
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними  

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

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

з протоколу 
загальних зборів 

акціонерів / 
засідання 

наглядової ради, 
на яких/якому 

прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 12.10.2021 250 000 550 601 45,4

Зміст інформації:
12.10.2С
згоди н.
сталево
законод
550601
емітент
166358С
голосук
критері'
ПрАТ
публічн
надання
приватн

)21 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання 
Ї вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "АЗОВМАШ " предметом якого є придбання 
го литва. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
авства: 250000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
і  за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 45,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
>0 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. Кількість 
)чих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. Додаткові 

для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом 
’Дніпровагонмаш" не визначені. URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений 
им акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про 

згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є 
им акціонерним товариством.

2 12.10.2021 140 000 550 601 25,43

Зміст інформації:

12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ПрАТ "НЛЗ" предметом якого є придбання 
сталевого литва. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 140000 тис.грн. 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 за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25,43%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом 
ПрАТ "Дніпровагонмаш" не визначені. ІЖ Ь-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений 
публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є 
приватним акціонерним товариством.

3 12.10.2021 140 000 550 601 25,43

Зміст інформації:

12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з АТ "КСЗ" предметом якого є придбання 
сталевого литва. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 140000 тис.грн. 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 за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25,43%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом 
ПрАТ "Дніпровагонмаш" не визначені. ІЖ Ь-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений 
публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є

&



приватним акціонерним товариством.

4 12.10.2021 350 000 550 601 63,57

Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" предметом якого 
є придбання коліс. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 350000 тис.грн. 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 за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 63,57%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом 
ПрАТ "Дніпровагонмаш" не визначені. URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений 
публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є 
приватним акціонерним товариством.

5 12.10.2021 350 000 550 601 63,57

Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "М ЕТІНВЕСТ-СМЦ" предметом якого є 
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 350000 тис.грн. 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 за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 63,57%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом 
ПрАТ "Дніпровагонмаш" не визначені. URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений 
публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є 
приватним акціонерним товариством.___________________________________________
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