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Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Відкрите акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

05669819 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 51925 м. Днiпродзержинськ вул. Українська, буд. 4 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

0569233046 0569232638 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 

ivashina@dvm.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 22.04.2011

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці в мережі Інтернет
(за наявності) (адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди. X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.



13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду. X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному 
році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні 
інформації до Комісії). X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки:      До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року 



ввiйшли  показники  дiяльностi  материнського  пiдприємства   ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та 
пiдприємств:  Металургiйного  пiдприємства  "Днiпродзержинський  сталеливарний   завод", 
дочiрнього  пiдприємства  ВАТ "Днiпровагонмаш",   ТОВ "Торговий  Дiм  "Днiпровагонмаш" 
(м. Москва), ТОВ "Вагонбудiнвест", ТОВ "Сигнум Iнвест".
     Лiцензiя  щодо  надання  послуг  з  перевезення  пасажирiв  i  вантажiв  автомобiльним 
транспортом  вiдповiдно  до  видiв  робiт,  визначених  Законом  України  "Про  автомобiльний 
транспорт"  видана  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  Мiнiстерством  транспорту  та  зв'язку  України, 
Головною державною iнспекцiєю на автомобiльному транспортi (Головавтотрансiнспекцiя) на 
необмежений строк. У з'язку з цим в таблицi "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на 
окремi види дiяльностi" у колонцi  "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" данi по цiй лiцензiї 
вiдсутнi.
     Лiцензiя  щодо  надання  послуг  з  охорони  власностi  та  громадян  видана 
ВАТ "Днiпровагонмаш" Мiнiстерством внутрiшнiх справ України на необмежений строк. У 
з'язку з цим в таблицi "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"  
у колонцi  "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" данi по цiй лiцензiї  вiдсутнi.
      ВАТ "Днiпровагонмаш" не належить нi до яких об'єднань пiдприємств. З цiєї причини 
таблиця  "Вiдомостi  щодо  належностi  емiтента  до  будь-яких  об'єднань   пiдприємств"  не 
заповнювалась.
     У статутному капiталi ВАТ "Днiпровагонмаш" державної частки немає. 
     ВАТ "Днiпровагонмаш" не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  монопольне  (домiнуюче)  становище  не  займає.  Через  це 
ВАТ "Днiпровагонмаш" не потрiбно проходити процедуру  визначення рейтингової оцiнки та 
таблиця "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювалась.
    Згiдно  статуту  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  засновником  Товариства  є  держава  в  особi 
Мiнiстерства  машинобудування,  вiйськово-промислового  комплексу  i  конверсiї  України. 
Засновник акцiями ВАТ "Днiпровагонмаш" не володiє.
    Згiдно  Указу  Президента  України  №  701/97  вiд  25.07.1997р.  на  базi  Мiнiстерства 
машинобудування,  вiйськово-промислового  комплексу  i  конверсiї  України  та  Мiнiстерства 
промисловостi  України  утворено  Мiнiстерство  промислової  полiтики  України,  що  є 
правонаступником прав i обов'язкiв лiквiдованих Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-
промислового комплексу i конверсiї України та Мiнiстерства промисловостi України.
     Згiдно  Указу  Президента  України  №  1573/99  вiд  15.12.1999р.  на  базi  Мiнiстерства 
промислової полiтики України, що лiквiдується,   утворено Державний комiтет промислової 
полiтики України.
     Указом Президента України № 625/2000 вiд 26.04.2000р. установлено, що  Державний 
комiтет  промислової  полiтики  України  є  правонаступником   Мiнiстерства  промислової 
полiтики України.



     Згiдно  Указу  Президента  України  №  405/2001  вiд   05.06.2001р.  Державний  комiтет 
промислової полiтики України перетворено у Мiнiстерство  промислової полiтики України.
     Оскiльки Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї 
України вже не iснує, то вiдповiдно i даних щодо його мiсцезнаходження  та коду ЄДРПОУ не 
iснує.  У зв'язку з  цим у таблицi  "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та 
кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)"  Мiнiстерство промислової полiтики України 
вiдображено як засновника  ВАТ "Днiпровагонмаш". 
     ЗАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз" є членом наглядової ради - юридичною 
особою. З цiєї причини в "Iнформацiї щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" 
вiдносно цього члена наглядової ради вiдсутня наступна iнформацiя:
      - серiя, дата видачi паспорта та найменування органу, що його видав;
      - рiк народження;
      - освiта;
      - стаж керiвної роботи (рокiв);
      - найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав.
     Генеральний  директор  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  Кобиляков  А.I.   та  члени  дирекцiї 
ВАТ "Днiпровагонмаш":  Корнецький  О.Ю.,   Таранухiна  А.I.,   Григор'єв  В.Ф.,  Пуха  Н.М., 
Закiрбаєв О.Р. акцiями ВАТ "Днiпровагонмаш" не володiють, тому в таблицi  "Iнформацiя про 
володiння  посадовими  особами  емiтента  акцiями  емiтента"  данi  щодо  цих  посадових  осiб 
вiдсутнi.
     Акцiї  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  iснують  в  бездокументарнiй  формi,  облiковуються  та 
зберiгаються на рахунках  в цiнних паперах, вiдкритих у зберiгачiв. З цiєї причини данi щодо 
дати внесення до реєстру в таблицях "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента 
акцiями  емiтента"  та   "Iнформацiя  про  осiб,  що  володiють  10  вiдсоткiв  та  бiльше  акцiй 
емiтента" вiдсутнi.
     Посадовi особи ВАТ "Днiпровагонмаш" Таранухiна А.I.,  Насiкан В.Ф., Малiнiна М.М.,  
Закiрбаєв О.Р. , Тегiпко С.М.,  Новiцький В.Г., Бiлоног О.В.,  Гусак Г.Є. не надали згоди на 
розкриття  паспортних  даних  у  складi  рiчного  звiту,  тому  у  вiдповiдних  чарунках  таблиць 
"Iнформацiя  щодо  освiти  та  стажу  роботи  посадових  осiб  емiтента"  та  "Iнформацiя  про 
володiння  посадовими  особами  емiтента  акцiями  емiтента"   iнформацiя  щодо  паспортних 
даних цих осiб вiдсутня.
     Жодна фiзична особа не володiє 10 вiдсотками акцiй ВАТ "Днiпровагонмаш",  тому в 
таблицi  "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" данi щодо 
фiзичних осiб вiдсутнi.
      Процентнi облiгацiї ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались,  тому  таблиця "Iнформацiя 
про процентнi облiгацiї емiтента" не заповнювалась.
     Дисконтнi  облiгацiї ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались,  тому таблиця "Iнформацiя 



про дисконтнi облiгацiї емiтента" не заповнювалась.
     Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї  ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались, тому таблиця 
"Iнформацiя про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтента" не заповнювалась.
     Iншi  цiннi  папери  (випуск  яких  пiдлягає  реєстрацiї)  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  не 
випускались,  тому  таблиця "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск 
яких пiдлягає реєстрацiї)" не заповнювалась.
     Похiднi цiннi папери ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались,  тому  таблиця "Iнформацiя 
про похiднi цiннi папери" не заповнювалась.
     Протягом 2010 року рiшення про викуп власних акцiй Вiдкритим акцiонерним товариством 
"Днiпровагонмаш" не приймалось та власнi акцiї  не викупались,  тому таблиця "Iнформацiя 
про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнювалась.
     У 2010 роцi облiгацiї та iншi цiннi папери ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались. З цiєї 
причини  у  вiдповiдних  чарунках  таблицi  "Iнформацiя  щодо  виданих  сертифiкатiв  цiнних 
паперiв" данi вiдсутнi та зазначено "0".
     ВАТ "Днiпровагонмаш" не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,  
сертифiкатами ФОН, векселями,  iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi  права.   З  цiєї  причини  у  вiдповiдних  чарунках  таблицi  "Iнформацiя   про 
зобов'язання емiтента" данi вiдсутнi та зазначено "0".
     ВАТ "Днiпровагонмаш" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна  промисловiсть  або  виробництво  та  розподiлення  електроенергiї,  газу  та  води  за 
класифiкатором  видiв  економiчної  дiяльностi.  Тому   таблицi  "Iнформацiя  про  обсяги 
виробництва  та  реалiзацiї  основних  видiв  продукцiї"  та  "Iнформацiя  про  собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї" не заповнювались.
     Борговi цiннi папери ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались,  тому таблиця "Iнформацiя 
про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнювалась.
     ВАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало розмiщення iпотечних облiгацiй. У зв'язку з цим, 
таблицi рiчного звiту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про розмiр 
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями  з  цим  iпотечним  покриттям",  "Iнформацiя  щодо  спiввiдношення  розмiру 
iпотечного  покриття  з  розмiром  (сумою)  зобов'язань  за  iпотечними  облiгацiями  з  цим 
iпотечним  покриттям  на  кожну  дату  пiсля  змiн  iпотечних  активiв  у  складi  iпотечного 
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв 
у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 
покриття",  "Вiдомостi  про  структуру  iпотечного  покриття  iпотечних  облiгацiй  за  видами 
iпотечних  активiв  та  iнших  активiв  на  кiнець  звiтного  перiоду",  "Вiдомостi  щодо  пiдстав 
виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне 
покриття  за  станом  на  кiнець  звiтного  року"  та  "Iнформацiя  про  наявнiсть  прострочених 



боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 
права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
не заповнювались.
     ВАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало розмiщення iпотечних сертифiкатiв. У зв'язку з 
цим,  таблицi  рiчного  звiту  "Iнформацiя  про  випуски  iпотечних  сертифiкатiв",  "Iнформацiя 
щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнювались.
     ВАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало розмiщення сертифiкатiв ФОН.  З цiєї причини 
форми рiчного звiту "Основнi  вiдомостi  про ФОН",  "Iнформацiя  про випуски  сертифiкатiв 
ФОН",  "Iнформацiя  про  осiб,  що  володiють  сертифiкатами  ФОН",  "Розрахунок  вартостi 
чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" не заповнювались.
     Рiчна фiнансова звiтнiсть,  складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  фiнансової 
звiтностi,  вiдсутня.
     Цiльовi облiгацiї ВАТ "Днiпровагонмаш" не випускались,  тому таблиця "Звiт про стан 
об'єкта нерухомостi " не заповнювалась.
     Пунктом 13  Положення (стандарту) бухгалтерського облiку  20 "Консолiдована фiнансова 
звiтнiсть"  передбачено,  що  частка  меншостi  повинна  вiдображатись  в  консолiдованому 
балансi  окремо  вiд  зобов'язань  та  власного  капiталу  материнського  пiдприємства  у 
вписуваному рядку 385 "Частка меншостi". У консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 
частка меншостi у прибутку (збитку) повинна вiдображатись у вписуваному рядку 215 "Частка 
меншостi" вiд'ємною величиною у дужках. 
     При перевiрцi  форми  "Звiт  про фiнансовi результати" програмою з пiдготовки регулярної  
iнформацiї була   виявлена наступна помилка:
     Рядок звiту про фiнансовi результати 220 стовпчик 3 має дорiвнювати: Рядок звiту про 
фiнансовi результати 190 стовпчик 3 + Рядок 200 стовпчик 3 - 205 стовпчик 3 - 210 стовпчик 3, 
АБО Рядок 200 стовпчик 3 - Рядок 195 стовпчик 3 - Рядок 205 стовпчик 3 - Рядок 210 стовпчик 
3  (314061).
   Рядок звiту про фiнансовi  результати 225 стовпчик 4 має дорiвнювати:  Рядок звiту про 
фiнансовi результати 205 стовпчик 4 + 210 стовпчик 4 + 195 стовпчик 4 - 190 стовпчик 4 - 
Рядок 200 стовпчик 4  (137139).
     Як  видно  з  розрахунку,  з  рядку  190  "Фiнансовi  результати  вiд  звичайної  дiяльностi: 
прибуток" стовпчик 3 програмою не вираховується рядок 215 "Частка меншостi" стовпчик 3, 
що є невiрним. З рядку 195 "Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: збиток" стовпчик 4 
програмою не вираховується рядок 215 "Частка меншостi" стовпчик 4, що є невiрним.
     У зв'язку з цим, рядок 220 "Чистий прибуток" стовпчик 3 повинен дорiвнювати  314041 
тис.грн., а рядок 225 "Чистий збиток" стовпчик 4 повинен дорiвнювати (137168) тис.грн., як i 
наведено у "Звiтi  про фiнансовi результати".  А рядок 215 "Частка меншостi" стовпчик 3  та 
стовпчик 4 слiд вважати наведеним у дужках.



    Пунктом  17 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 20 "Консолiдована фiнансова 
звiтнiсть" передбачено, що курсовi рiзницi, якi виникають пiд час переобрахунку показникiв 
фiнансової  звiтностi  дочiрнiх  пiдприємств,  якi  розташованi  за  межами  України,  у  валюту 
України, повиннi визначатись згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку  21 
"Вплив змiн валютних курсiв" i вiдображатись у консолiдованому "Балансi" у вписуваному 
рядку 375 "Накопичена курсова рiзниця". При цьому негативна курсова рiзниця наводиться у 
дужках i вираховується при визначеннi пiдсумку роздiлу "Власний капiтал" "Балансу".  Такi 
рiзницi в консолiдованому "Звiтi  про власний капiтал"  вiдображаються у додатковiй графi 
"Накопичена курсова рiзниця".
     Але  форма  "Звiт  про  власний  капiтал"  не  передбачає  додаткової  графи  "Накопичена 
курсова рiзниця".
     З цiєї причини накопичену курсову рiзницю було вiдображено в "Звiтi про власний капiтал" 
у рядку 280 стовпчику 6 "Iнший додатковий капiтал".
     Внаслiдок цього, iнший додатковий капiтал на кiнець року у формi "Звiт  про власний 
капiтал" не вiдповiдає рядку 330 "Iнший додатковий капiтал" на кiнець року у формi "Баланс", 
а вiдповiдає сумi рiдкiв  "Балансу":  330 "Iнший додатковий капiтал" на кiнець року i    375 
"Накопичена курсова рiзниця" на кiнець року,  та дорiвнює  87065 тис.грн.



3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Днiпровагонмаш" 

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс

51925 

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська обл. д/н р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Днiпродзержинськ 

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Українська, буд. 4 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серiя АОО № 394002 

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.04.1995 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

8 317 900,00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

8 317 900,00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

АТ "Акцiонерний банк "Бiзнес Стандарт" (публiчне) 

3.3.2. МФО банку



339500 

3.3.3. Поточний рахунок

26002000261001 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

АТ "Акцiонерний банк "Бiзнес Стандарт" (публiчне) 

3.3.5. МФО банку

339500 

3.3.6. Поточний рахунок

26001000261002 

3.4. Основні види діяльності

35.20.1 - Виробництво залiзничного рухомого складу; 29.51.1 - Виробництво машин та 

устаткування для металургiї; 60.23.0 - Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі Державний орган, що видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, 
визначених Законом України "Про 

автомобiльний транспорт"

серiя АВ № 
531664

20.05.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку 
України, Головна державна 

iнспекцiя на автомобiльному 
транспортi

д/н

Опис

Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом 
України "Про автомобiльний транспорт" видана на необмежений строк. У 
зв'язку з цим, у колонцi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" данi вiдсутнi.

Медична практика (органiзацiя i 
управлiння охороною здоров'я, 

терапiя, рефлексотерапiя, санологiя, 
стоматологiя, медична сестра, 

медична сестра з масажу, медична 
сестра з дiєтичного харчування, 
медична сестра з фiзiотерапiї, 
мед.сестра з лiкувал. фiз-ри)

серiя АБ № 
292453

26.10.2005 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України

28.09.2010

Опис Не планується подовжувати термiн дiї лiцензiї.
Придбання, зберiгання, реалiзацiя 

(вiдпуск), використання 
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 
"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 
прекурсорiв"

серiя АВ № 
487118

24.12.2009 Комiтет з контролю за наркотиками 17.08.2011

Опис д/н
Дiяльнiсть з використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання
серiя АБ № 

112872
08.11.2006 Державний комiтет ядерного 

регулювання України
08.11.2011

Опис д/н



Будiвельна дiяльнiсть серiя АВ № 
313764

16.02.2007 Мiнiстерство будiвництва, 
архiтектури та житлово - 

комунального господарства 
України

16.02.2012

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу УКХ радiозв'язку 
сухопутної рухомої служби 

(частота 154,300 МГц)

№ 12-7620-
77952

30.07.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу УКХ радiозв'язку 
сухопутної рухомої служби 

(частота 164,850 МГц)

№ 12-7620-
77951

30.07.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047504 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047505 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047506 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047507 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047508 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047509 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047510 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047512 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047513 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047514 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047515 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013



Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047517 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047518 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047519 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047520 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-047522 27.08.2008 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058012 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058013 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058014 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058015 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058016 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058017 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058018 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058019 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058020 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного № 12-05-058021 11.01.2010 Український державний центр 30.12.2014



засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

радiочастот

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058022 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058023 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058024 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058025 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058026 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058027 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058028 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058029 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058030 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058031 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058032 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058033 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058034 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058035 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014



Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058036 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058037 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058038 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058039 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-058040 11.01.2010 Український державний центр 
радiочастот

30.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-061669 20.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-061670 20.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-061671 20.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-061672 20.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

20.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу  радiоподовжувачiв 
абонентських телефонних лiнiй

№ 12-05-061673 20.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

20.12.2014

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-061681 21.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 
радiотелефонного зв'язку

№ 12-01-061680 21.10.2010 Український державний центр 
радiочастот

10.07.2013

Опис д/н
Заготiвля, переробка, металургiйна 

переробка металобрухту 
кольорових металiв (одержана    ДП 

"Стальзавод")

серiя АВ № 
078908

13.06.2006 Мiнiстерство промислової полiтики 
України

13.06.2011

Опис д/н
Заготiвля, переробка, металургiйна 

переробка металобрухту чорних 
металiв (одержана  ДП 

"Стальзавод")

серiя АВ № 
078885

13.06.2006 Мiнiстерство промислової полiтики 
України

13.06.2011



Опис д/н
Придбання, зберiгання, вiдпуск 

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 
"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 
прекурсорiв" (одержана ДП 

"Стальзавод")

серiя АВ № 
156519

17.08.2006 Комiтет з контролю за наркотиками 17.08.2011

Опис д/н
Надання послуг з охорони 

власностi та громадян
серiя АГ № 

505085
27.12.2010 Мiнiстерство внутрiшнiх справ 

Україри
д/н

Опис
Лiцензiя на надання послуг з охорони власностi та громадян  видана на 
необмежений строк. У зв'язку з цим, у колонцi "Дата закiнчення дiї лiцензiї 
(дозволу)" данi вiдсутнi.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Мiнiстерство промислової 
полiтики України 00013942  Київська обл. д/н р-н 03035  м. Київ 

вул. Сурiкова, буд. 3 0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

д/н д/н д/н  д/н 0
Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
     Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4044.

     Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв  та осiб,  якi працюють за сумiсництвом 

(осiб) - 33.     

     Чисельнiсть працiвникiв, якi  працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осiб) - 1.     

     Фонд оплати працi - 143433 тис.грн.    

    В 2010 роцi розмiр фонду оплати працi  збiльшився вiдносно 2009 року на   87399 тис.грн.,  

це  пов'язано  з   ростом  обсягiв  виробництва,  ростом  середньої  зарабiтної  плати,  ростом 

чисельностi працюючих.

     Кадрова  програма  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  спрямована  на  удосконалення  роботи  з 

персоналом, покращення органiзацiї виробництва, забезпечення  зростання  продуктивностi 

працi та зниження собiвартостi продукцiї,  пiдвищення ефективностi використання трудових 

ресурсiв та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. 



    Так, у 2010 роцi пройшли перепiдготовку в цехах ВАТ "Днiпровагонмаш" 158 чоловiк. 

Опанували  другу (сумiжну) професiю 71 чоловiк.

     Пройшли  перепiдготовку з вiдривом  вiд  виробництва i  отримали  сумiжну  робочу 

професiю 24 чоловiка. 

     Пiдвищили  квалiфiкацiю 412 чоловiк,  з них пiдвищили  квалiфiкацiйний  розряд 116 

чоловiк, пiдвищили  квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення 296 чоловiк.

     Усього пiдготовлено на ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2010 рiк 665 чоловiк по всiх видах 

навчання.

     Атестовано  27  спецiалiстiв  i  службовцiв  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  з  присвоєнням 

квалiфiкацiйного рiвня.

     Пiдвищили   квалiфiкацiю на дочiрньому пiдприємствi  85  робiтникiв  ДП "Стальзавод".

    

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Кобиляков Андрiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 012770 26.12.1995 Iндустрiальним РВ ДГУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора ВАТ "Днiпровагонмаш".

6.1.8. Опис

      Генеральний директор очолює дирекцiю та має право без довiреностi дiяти вiд 



iменi ВАТ "Днiпровагонмаш".

     До компетенцiї  генерального директора належить органiзацiя  поточного контролю за 

оперативною  дiяльнiстю  товариства;  розробка  та  затвердження  правил  внутрiшнього 

трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв  товариства,  затвердження  яких не 

належить до компетенцiї наглядової ради товариства;  розпорядження вiдповiдно до Статуту 

товариства та законодавства України майном та коштами товариства; розподiл обов'язкiв мiж 

заступниками  генерального  директора  i  членами  дирекцiї  товариства  та  виконання  iнших 

функцiй, передбачених Статутом товариства.

     Генеральний директор має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю 

про  товариство,  необхiдну  для  виконання  своїх  функцiй;  самостiйно  вирiшувати  питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Генеральний  директор  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,  прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  роботу  пiдприємства  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi, ревiзiйнiй комiсiї,  зовнiшньому аудитору повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан товариства.

     Кобиляков А.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     В  своїй  дiяльностi  обiймав  посади:  директора  з  виробництва  ВАТ  "Днiпрометиз"; 

заступника  директора  з  комерцiйних  питань   ДП  "Стальзавод";  заступника  генерального 

директора ВАТ "Днiпровагонмаш". Стаж роботи 24 роки.

     Кобиляков А.I. винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року не 

отримував. 

     Кобиляков А.I.  не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі



**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член дирекцiї

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

Корнецький Олег Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 349837 19.06.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора технiчного з пiдготовки виробництва ВАТ "Днiпровагонмаш".

6.1.8. Опис

     До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 

управлiння товариства.

     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,    прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зцiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 



вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.

     Корнецький О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     Працює  директором  технiчним  ВАТ "Днiпровагонмаш".  В  своїй  дiяльностi  обiймав 

посади:  заступника  технiчного  директора  -  начальника  служби  забезпечення  якостi, 

головного  технолога  ВАТ  "Днiпрометиз";  заступника  директора  технiчного  з  пiдготовки 

виробництва ВАТ "Днiпровагонмаш". Стаж роботи 27 рокiв.

     Корнецький О.Ю. винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року 

не  отримував. 

     Корнецький О.Ю.  не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член дирекцiї

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

Таранухiна Алла Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ТОВ "Теко".

6.1.8. Опис



     До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 

управлiння товариства.

     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,    прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.

     Таранухiна Алла Iванiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi рiчного 

звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня.

     Таранухiна А.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     Працює директором з економiки та фiнансiв ВАТ "Днiпровагонмаш". В своїй дiяльностi  

обiймала посади:  заступника головного бухгалтера фiлiї ТОВ "Теко"; заступника директора з 

економiки  i  фiнансiв  ТОВ  "Теко";  заступника  директора  з  економiки  i  фiнансiв  фiлiї 

ВАТ "Днiпрометиз"; заступника директора ТОВ "Теко". Стаж роботи  40 рокiв.

     Таранухiна А.I. винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року не 

отримувала. 

     Таранухiна А.I.  не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб



6.1.1. Посада

Член дирекцiї

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

Григор'єв Валерiй Феодосiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 060539 19.03.1996 Знам'янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник управлiння матерiально-технiчного постачання ВАТ "Днiпровагонмаш".

6.1.8. Опис

    До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 

управлiння товариства.

     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,    прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.



     Григор'єв В.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     Працює   заступником  генерального  директора  з  комерцiйних  питань 

ВАТ "Днiпровагонмаш". В своїй дiяльностi обiймав посади: начальника вiддiлу матерiально-

технiчного  постачання,  начальника  управлiння  матерiально-технiчного  постачання 

ВАТ "Днiпровагонмаш". Стаж роботи 32 роки.

     Григор'єв В.Ф.  винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року не  

отримував. 

     Григор'єв В.Ф.  не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член дирекцiї

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

Насiкан  Володимир Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник виробничо - диспетчерського вiддiлу ВАТ "Днiпровагонмаш".

6.1.8. Опис

     До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 

управлiння товариства.



     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,  прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.

     Насiкан Володимир Федорович  не надав згоди на розкриття паспортних даних у складi 

рiчного звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня.

     Насiкан В.Ф.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     Працює заступником генерального директора з виробництва ВАТ "Днiпровагонмаш". В 

своїй  дiяльностi  обiймав  посади:   заступника  начальника  цеху  iнструментального 

господарства,  начальника  цеху  iнструментального  господарства,   начальника  виробничо-

диспетчерського вiддiлу ВАТ "Днiпровагонмаш".  Стаж роботи 36 рокiв.

     Насiкан В.Ф. винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року не 

отримував. 

     Насiкан В.Ф. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член дирекцiї

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



Малiнiна Марина Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора з персоналу  ВАТ "Днiпровагонмаш".

6.1.8. Опис

     До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 

управлiння товариства.

     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,  прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.

     Малiнiна Марина Михайлiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi 

рiчного звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня.

     Малiнiна М.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.



     Працює  заступником  генерального  директора  з  управлiння  активами 

ВАТ "Днiпровагонмаш". В своїй дiяльностi обiймала посади:  заступника начальника вiддiлу 

iнструментального  господарства,  заступника  начальника  вiддiлу  органiзацiї  та 

удосконалювання  системи  управлiння,  заступника   генерального  директора  з  персоналу 

ВАТ "Днiпровагонмаш".  Стаж роботи 27 рокiв.

     Малiнiна М.М.  винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року не 

отримувала. 

     Малiнiна М.М.  не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член дирекцiї - головний бухгалтер

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

Пуха Нiна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН  025557  17.09.2002  Амур-Нижньоднiпровським  РВ  ДМУ  УМВС  України  в 

Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

середньо - технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Днiпровагонмаш"

6.1.8. Опис

     До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 



управлiння товариства.

     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;  у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,    прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання  правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.

    Пуха Нiна Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

    Працює  головним  бухгалтером  ВАТ "Днiпровагонмаш".  В  своїй  дiяльностi  обiймала 

посади:   заступника  головного  бухгалтера  центральної  бухгалтерiї,  головного  бухгалтера 

центральної  бухгалтерiї  ТОВ  "Теко";  заступника  головного  бухгалтера 

ВАТ "Днiпровагонмаш".  Стаж роботи 24 роки.

    Пуха Н.М. винагороду за виконання функцiй  члена дирекцiї   протягом 2010 року не 

отримувала. 

    Пуха Н.М. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член дирекцiї

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

Закiрбаєв Олександр Ренатович



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "Трансмаш".

6.1.8. Опис

     До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш", 

крiм  тих,  що  вiднесенi  Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  повноважень  iнших  органiв 

управлiння товариства.

     Член дирекцiї  має право: отримувати повну,  достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; у складi дирекцiї вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства;  iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї товариства.

     Член  дирекцiї  зобов'язаний:  дiяти  добросовiсно  та  розумно  в  iнтересах 

ВАТ "Днiпровагонмаш";  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним в Українi  законодавством, 

Статутом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  внутрiшнiми  документами  товариства;  виконувати 

рiшення,    прийнятi  загальними  зборами  акцiонерiв  та  наглядовою  радою  товариства; 

дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi  яких  є  зацiкавленiсть  (конфлiкт  iнтересiв);  дотримуватися  всiх  встановлених  у 

товариствi  правил,  пов'язаних  iз  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з 

обмеженим  доступом;  очолювати  вiдповiдний  напрям  роботи  та  спрямовувати  дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ВАТ "Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати наглядовiй 

радi,  ревiзiйнiй  комiсiї,  дирекцiї,  зовнiшньому  аудитору  повну  i  точну  iнформацiю  про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.

     Закiрбаєв Олександр Ренатович не надав згоди на розкриття паспортних даних у складi 

рiчного звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня.

     Закiрбаєв О.Р. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     Працює  заступником  генерального  директора  з  маркетингу  та  продаж 



ВАТ  "Днiпровагонмаш".  В  своїй  дiяльностi  обiймав  посади:   голови  правлiння 

ВАТ "Днiпротяжмаш"; генерального директора ТОВ "Трансмаш". Стаж роботи  13 рокiв.

     Закiрбаєв О.Р.  винагороду за виконання функцiй члена дирекцiї  протягом 2010 року не 

отримував. 

     Закiрбаєв О.Р. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

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

Тегiпко Сергiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Холдiнгова компанiя  "Теко-Днiпрометиз".

6.1.8. Опис

     До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань щодо прийняття або 

вiдхилення  бюджетiв  товариства,  представництв  та  його  дочiрнiх  пiдприємств; 

щоквартальний  розгляд  пiдсумкiв  виконання  бюджетiв  товариства  та  його  дочiрнiх 

пiдприємств; розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок, що надаються ревiзiйною комiсiєю та 

вирiшення  iнших  питань,  передбачених  Статутом   товариства,   а   також  переданих  для 

вирiшення наглядовою радою рiшеннями загальних зборiв.



     Голова наглядової  ради  має право:   вносити  пропозицiї  на  розгляд наглядової  ради; 

отримувати  вiд  членiв  наглядової   ради   та  дирекцiї,  а  також  вiд  iнших  працiвникiв 

адмiнiстрацiї  товариства  у  будь-якому  виглядi  будь-яку  iнформацiю,  що  стосується  усiх 

питань  дiяльностi  товариства,  у  тому  числi  i  таку,  яка  є  конфiденцiйною   або  мiстить 

комерцiйну таємницю;  давати доручення членам наглядової ради та будь-кому з працiвникiв 

товариства з пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях наглядової ради; постiйно 

збiльшувати  власнi  знання  з  питань  корпоративного  керiвництва,  планування,  облiку  та 

фiнансового менеджменту .

     Голова наглядової ради зобов'язаний: органiзовувати роботу наглядової ради; доповiдати 

загальним  зборам  про  дiяльнiсть  наглядової  ради  у  звiтному  перiодi;  координувати 

взаємовiдносини  наглядової   ради,  дирекцiї,  профспiлкового  комiтету  та  трудового 

колективу; представляти наглядову раду у взаємовiдносинах з потенцiальними та дiйсними 

iнвесторами  товариства;  не  розголошувати  iнформацiю  стосовно  дiяльностi  товариства  i 

наглядової ради, яка є конфiденцiйною або мiстить комерцiйну таємницю. 

     Тегiпко Сергiй Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних у складi 

рiчного звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних  даних посадової особи вiдсутня.

     Тегiпко С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     В своїй дiяльностi обiймав посади: директора бiзнес центру ВАТ "Камет"; заступника 

голови  правлiння  ВАТ  "Камет-Тас";  голови  правлiння  ЗАТ  "Холдiнгова  компанiя 

"Теко-Днiпрометиз". Стаж роботи 27 рокiв.

     Тегiпко С.М. винагороду за виконання функцiй голови наглядової ради протягом 2010 

року не  отримував. 

     Тегiпко С.М.  обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах:

-  президент  ЗАТ "Холдiнгова компанiя   "Теко-Днiпрометиз",  що знаходиться  за  адресою: 

03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- директор Київського представництва ВАТ "Днiпровагонмаш", що знаходиться за адресою: 

01032, м. Київ, вул. Комiнтерну, 30, офiс 414.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб



6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Новiцький Валерiй Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ "Дослiдно-експериментальний завод № 20 цивiльної авiацiї".

6.1.8. Опис

     До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань щодо прийняття або 

вiдхилення  бюджетiв  товариства,  представництв  та  його  дочiрнiх  пiдприємств; 

щоквартальний  розгляд  пiдсумкiв  виконання  бюджетiв  товариства  та  його  дочiрнiх 

пiдприємств; розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок, що надаються ревiзiйною комiсiєю та 

вирiшення  iнших  питань,  передбачених  Статутом   товариства,   а   також  переданих  для 

вирiшення наглядовою радою рiшеннями загальних зборiв.

     Член наглядової ради має право: вносити пропозицiї на розгляд наглядової ради; брати 

участь  у  пiдготовцi  проектiв  внутрiшнiх  нормативних  документiв  товариства;  на  пiдставi 

рiшення наглядової ради або за письмовим дорученням голови наглядової ради вимагати та 

отримувати вiд членiв дирекцiї,  а також вiд iнших працiвникiв  адмiнiстрацiї  товариства у 

будь-якому виглядi будь-яку iнформацiю, що стосується усiх питань дiяльностi товариства, у 

тому числi i таку, яка є конфiденцiйною або мiстить комерцiйну таємницю.

    Член наглядової ради зобов'язаний: приймати активну участь у дiяльностi наглядової ради; 

виконувати рiшення наглядової ради та доручення її голови; надавати роз'яснення акцiонерам 

та  спiвробiтникам  товариства  стосовно  питань,  пов'язаних  з  дiяльнiстю наглядової  ради  i 

товариства  в  цiлому;  постiйно  збiльшувати  власнi  знання  з  питань  корпоративного 

керiвництва, планування, облiку та фiнансового менеджменту; не розголошувати iнформацiю 



стосовно  дiяльностi  товариства  i  наглядової  ради,  яка  є  конфiденцiйною  або  мiстить 

комерцiйну таємницю. 

     Новiцький Валерiй Георгiйович не надав згоди на розкриття паспортних даних у складi 

рiчного звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних  даних посадової особи вiдсутня.

     Новiцький В.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     В своїй дiяльностi обiймав посади: заступника голови правлiння ВАТ "Камет";  першого 

заступника  голови  правлiння  ВАТ  "Камет-Тас";  голови  правлiння  ВАТ  "Дослiдно-

експериментальний завод № 20 цивiльної авiацiї". Стаж роботи 20 рокiв.

     Новiцький В.Г. винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради протягом 2010 

року не отримував. 

     Новiцький В.Г. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 

-  голова  правлiння  ЗАТ  "Холдiнгова  компанiя   "Теко-Днiпрометиз",  що  знаходиться  за 

адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- заступник директора Київського представництва ВАТ "Днiпровагонмаш", що знаходиться 

за адресою: 01032, м. Київ, вул. Комiнтерну, 30, офiс 414.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Бiлоног Олексiй  Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

вища



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора юридичного департаменту ТОВ "Iнвестицiйно-Фiнансова Група 

"Тас"

6.1.8. Опис

     До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань щодо прийняття або 

вiдхилення  бюджетiв  товариства,  представництв  та  його  дочiрнiх  пiдприємств; 

щоквартальний  розгляд  пiдсумкiв  виконання  бюджетiв  товариства  та  його  дочiрнiх 

пiдприємств; розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок, що надаються ревiзiйною комiсiєю та 

вирiшення  iнших  питань,  передбачених  Статутом   товариства,   а   також  переданих  для 

вирiшення наглядовою радою рiшеннями загальних зборiв.

     Член наглядової ради має право: вносити пропозицiї на розгляд наглядової ради; брати 

участь  у  пiдготовцi  проектiв  внутрiшнiх  нормативних  документiв  товариства;  на  пiдставi 

рiшення наглядової ради або за письмовим дорученням голови наглядової ради вимагати та 

отримувати вiд членiв дирекцiї,  а також вiд iнших працiвникiв  адмiнiстрацiї  товариства у 

будь-якому виглядi будь-яку iнформацiю, що стосується усiх питань дiяльностi товариства, у 

тому числi i таку, яка є конфiденцiйною або мiстить комерцiйну таємницю.

    Член наглядової ради зобов'язаний: приймати активну участь у дiяльностi наглядової ради; 

виконувати рiшення наглядової ради та доручення її голови; надавати роз'яснення акцiонерам 

та  спiвробiтникам  товариства  стосовно  питань,  пов'язаних  з  дiяльнiстю наглядової  ради  i 

товариства  в  цiлому;  постiйно  збiльшувати  власнi  знання  з  питань  корпоративного 

керiвництва, планування, облiку та фiнансового менеджменту; не розголошувати iнформацiю 

стосовно  дiяльностi  товариства  i  наглядової  ради,  яка  є  конфiденцiйною  або  мiстить 

комерцiйну таємницю. 

    Бiлоног Олексiй   Вiкторович не надав згоди на розкриття  паспортних даних у складi 

рiчного звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня.

     Бiлоног О.В.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     В  своїй  дiяльностi  обiймав  посади:  заступника  директора  юридичного  департаменту 

ТОВ "Iнвестицiйно-Фiнансова Група "Тас". Стаж роботи  13 рокiв.

     Бiлоног О.В.  винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради протягом 2010 року 

не отримував. 

     Бiлоног О.В.  обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 



- член наглядової ради ЗАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз",  що знаходиться за 

адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- директор з правових питань ТОВ "Iнвестицiйно-Фiнансова Група "Тас", що знаходиться за 

адресою: 01032,  м. Київ, вул. Комiнтерну, 30.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

ЗАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 31282490  д/н

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

     ЗАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз" знаходиться за адресою: 03062, м. 

Київ, пр. Перемоги, буд. 65.

     До  компетенцiї  наглядової  ради  належить  вирiшення  питань  щодо  прийняття  або 

вiдхилення  бюджетiв  товариства,  представництв  та  його  дочiрнiх  пiдприємств; 

щоквартальний  розгляд  пiдсумкiв  виконання  бюджетiв  товариства  та  його  дочiрнiх 

пiдприємств; розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок, що надаються ревiзiйною комiсiєю та 



вирiшення  iнших  питань,  передбачених  Статутом   товариства,  а  також  переданих  для 

вирiшення наглядовою радою рiшеннями загальних зборiв.

     Член наглядової ради має право: вносити пропозицiї на розгляд наглядової ради; брати 

участь  у  пiдготовцi  проектiв  внутрiшнiх  нормативних  документiв  товариства;  на  пiдставi 

рiшення наглядової ради або за письмовим дорученням голови наглядової ради вимагати та 

отримувати вiд членiв дирекцiї,  а також вiд iнших працiвникiв  адмiнiстрацiї  товариства у 

будь-якому виглядi будь-яку iнформацiю, що стосується усiх питань дiяльностi товариства, у 

тому числi i таку, яка є конфiденцiйною або мiстить комерцiйну таємницю.

    Член наглядової ради зобов'язаний: приймати активну участь у дiяльностi наглядової ради; 

виконувати рiшення наглядової ради та доручення її голови; надавати роз'яснення акцiонерам 

та  спiвробiтникам  товариства  стосовно  питань,  пов'язаних  з  дiяльнiстю наглядової  ради  i 

товариства  в  цiлому;  постiйно  збiльшувати  власнi  знання  з  питань  корпоративного 

керiвництва, планування, облiку та фiнансового менеджменту; не розголошувати iнформацiю 

стосовно  дiяльностi  товариства  i  наглядової  ради,  яка  є  конфiденцiйною  або  мiстить 

комерцiйну таємницю. 

    Повноваження члена наглядової ради - юридичної особи, ЗАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-

Днiпрометиз", здiйснює представник за дорученням.

    Винагороду  за  виконання  функцiй  члена  наглядової  ради  протягом  2010  року  не 

отримував.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Гусак Геннадiй Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**



1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш".

6.1.8. Опис

     Голова  ревiзiйної  комiсiї  в  межах  власної  компетенцiї  контролює  фiнансово-

господарську  дiяльнiсть  ВАТ  "Днiпровагонмаш".  Здiйснює  перевiрки  фiнансово-

господарської  дiяльностi  ВАТ "Днiпровагонмаш"  та  доповiдає  про результати  проведених 

перевiрок наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв.

     Голова ревiзiйної комiсiї  має право: вносити пропозицiї  на розгляд ревiзiйної комiсiї; 

отримувати вiд членiв дирекцiї,  а також вiд iнших працiвникiв  адмiнiстрацiї  товариства у 

будь-якому виглядi будь-яку iнформацiю, що стосується усiх питань дiяльностi товариства, у 

тому числi i таку, яка є конфiденцiйною  або мiстить комерцiйну таємницю, з обов'язковим 

повiдомленням про це голови наглядової ради товариства.

     Голова  ревiзiйної  комiсiї  зобов'язаний:  органiзовувати  роботу  ревiзiйної  комiсiї; 

очолювати пiдготовку проектiв планiв роботи ревiзiйної комiсiї, проектiв рiшень її чергових 

засiдань;   доповiдати  загальним  зборам  акцiонерiв  про  дiяльнiсть  ревiзiйної  комiсiї   у 

звiтному  перiодi;  координувати  взаємовiдносини  ревiзiйної  комiсiї  з  дирекцiєю, 

профспiлковим комiтетом та наглядовою радою; постiйно збiльшувати власнi знання з питань 

ревiзiйної  роботи,  корпоративного  керiвництва,  планування,  облiку  та  фiнансового 

менеджменту;  не  розголошувати  iнформацiю стосовно дiяльностi  ВАТ "Днiпровагонмаш", 

ревiзiйної комiсiї i наглядової ради, яка є конфiденцiйною або мiстить комерцiйну таємницю.

      Гусак Геннадiй Євгенович не надав згоди на розкриття паспортних даних у складi рiчного 

звiту, тому  iнформацiя щодо паспортних  даних посадової особи вiдсутня.

     Гусак Г.Є.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     Працює директором ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш". В своїй дiяльностi обiймав 

посади:  начальника  вiддiлу  матерiально  -  технiчного  забезпечення   Приднiпровського 

хiмiчного заводу; начальника вiддiлу договiрної i комерцiйної роботи, заступника  директора 

ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш".  Стаж роботи 27 рокiв.

     Гусак Г.Є. винагороду за виконання функцiй голови ревiзiйної комiсiї протягом 2010 року 



не  отримував. 

     Гусак Г.Є. обiймає посаду  - директора ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш", що 

знаходиться за адресою: 51931,  Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ,  вул. Широка, 

1-10.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

юридичної особи

 Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Дата 
внесення до 

реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

 Від 
загально 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості 
іменні

Прості на 
пред’явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на 

предявника
Генеральний 
директор

Кобиляков Андрiй 
Iванович

АЕ 012770 
26.12.1995 
Iндустрiальним РВ 
ДГУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй 
областi

 0 0 0 0 0 0

Член дирекцiї Корнецький Олег 
Юрiйович

АЕ 349837 
19.06.1996 
Iндустрiальним РВ 
ДМУ УМВС 
України в 
Днiпропетровськiй 
областi

 0 0 0 0 0 0

Член дирекцiї Таранухiна Алла 
Iванiвна

д/н д/н  д/н  0 0 0 0 0 0

Член дирекцiї Григор'єв Валерiй 
Феодосiйович

ЕА 060539 
19.03.1996 
Знам'янським МРВ 
УМВС України в 
Кiровоградськiй 
областi

 0 0 0 0 0 0

Член дирекцiї Насiкан  Володимир 
Федорович

д/н д/н  д/н  231 0,001389 231 0 0 0

Член дирекцiї Малiнiна Марина 
Михайлiвна

д/н д/н  д/н  27 0,000162 27 0 0 0

Член дирекцiї - 
головний бухгалтер

Пуха Нiна 
Миколаївна

АН 025557 
17.09.2002 Амур-
Нижньоднiпровськи
м РВ ДМУ УМВС 

 0 0 0 0 0 0



України в 
Днiпропетровськiй 
областi

Член дирекцiї Закiрбаєв Олександр 
Ренатович

д/н д/н  д/н  0 0 0 0 0 0

Голова наглядової 
ради

Тегiпко Сергiй 
Миколайович

д/н д/н  д/н  20 0,00012 20 0 0 0

Член наглядової 
ради

Новiцький Валерiй 
Георгiйович

д/н д/н  д/н  1 0,000006 1 0 0 0

Член наглядової 
ради

Бiлоног Олексiй 
Вiкторович

д/н д/н  д/н  2 0,000012 2 0 0 0

Член наглядової 
ради

ЗАТ "Холдiнгова 
компанiя "Теко-
Днiпрометиз"

д/н 31282490  д/н  7701343 46,2938 770134
3

0 0 0

Голова ревiзiйної 
комiсiї

Гусак Геннадiй 
Євгенович

д/н д/н  д/н  1 0,000006 1 0 0 0

Усього 7701625 46,295495  770162
5

0 0 0

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата 
внесення до 

реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості 
іменні

Прості на 
пред’явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на 

предявника
Закрите акцiонерне 
товариство 
"Холдiнгова 
компанiя "Теко-
Днiпрометиз"

31282490  Київська обл. д/н р-
н 03062 м. Київ 
проспект Перемоги, 
буд. 65

 7701343 46,2938 770134
3

0 0 0

Приватне 
акцiонерне 
товариство 
"Страхова Група 

30115243  Київська обл. д/н р-
н 03062 м. Київ 
проспект Перемоги, 
буд. 65

 3202103 19,2483 320210
3

0 0 0



"Тас"
Публiчне акцiонерне 
товариство "АБ 
"Бiзнес Стандарт"

09806443  Київська обл. д/н р-
н 04070 м. Київ вул. 
Куренiвська, буд. 
15-А

 1937368 11,6458 193736
8

0 0 0

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт**

Дата 
внесення до 

реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості 
іменні

Прості на 
пред’явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на 

предявника
д/н д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 12840814 77,1879  128408
14

0 0 0

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення



8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 22.04.2010
Кворум зборів 76,0443
Опис     22.04.2010 року вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Днiпровагонмаш" з 

наступним порядком денним:
1.  Звiт   дирекцiї  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  про  результати  фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2009 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
ВАТ "Днiпровагонмаш" на 2010 рiк.
2.  Звiт  директора  ДП "Стальзавод"  про результати  фiнансово-господарської  дiяльностi 
дочiрнього пiдприємства за 2009 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi  
ДП "Стальзавод" на 2010 рiк.
3. Звiт наглядової ради ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2009 рiк. 
4. Звiт ревiзiйної комiсiї ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2009 рiк.
5.  Затвердження  висновкiв  ревiзiйної  комiсiї,  рiчних  звiтiв  та  балансiв 
ВАТ "Днiпровагонмаш" та  ДП "Стальзавод" за 2009 рiк. 
6.  Визначення порядку покриття консолiдованих збиткiв за пiдсумками роботи у 2009 
роцi,  строку  та  порядку  виплати  дивiдендiв  за  2009  рiк  i  затвердження  планових 
нормативiв розподiлу прибутку на 2010 рiк.
7.  Визначення  типу  акцiонерного  Товариства  та  змiна  найменування  Вiдкритого 
акцiонерного  товариства  "Днiпровагонмаш"  на  Публiчне  акцiонерне  товариство 
"Днiпровагонмаш".
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ВАТ "Днiпровагонмаш".
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод".
10. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Київське представництво 
ВАТ "Днiпровагонмаш" та положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть 
ВАТ  "Днiпровагонмаш":  Положення  про  наглядову  раду  ВАТ  "Днiпровагонмаш", 
Положення  про  ревiзiйну  комiсiю  ВАТ  "Днiпровагонмаш",  Положення  про  дирекцiю 
ВАТ  "Днiпровагонмаш",  Положення  про  загальнi  збори  акцiонерiв 
ВАТ "Днiпровагонмаш".
11. Вiдкликання  та обрання генерального директора та членiв дирекцiї 
ВАТ "Днiпровагонмаш".
12. Вiдкликання  та обрання голови  та членiв наглядової ради ВАТ "Днiпровагонмаш", 
затвердження умов цивiльно-правових (трудових договорiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
13. Вiдкликання  та обрання голови  та членiв ревiзiйної комiсiї ВАТ "Днiпровагонмаш", 
затвердження умов цивiльно-правових (трудових договорiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.
14.  Прийняття  рiшення  про  припинення  металургiйного  пiдприємства 
"Днiпродзержинський  сталеливарний  завод"  дочiрнього  пiдприємства 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  шляхом  перетворення  у  товариство  з  обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Днiпродзержинський сталеливарний завод". 
     Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо включення додаткових питань до порядку денного 
загальних зборiв до дирекцiї ВАТ "Днiпровагонмаш"  не надходило.
     За  результатами розгляду питань порядку денного зборiв були  прийнятi  рiшення: 
затвердити звiт дирекцiї ВАТ "Днiпровагонмаш" про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi  товариства  за  2009  рiк  та  затвердити  основнi  напрямки  дiяльностi 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  на  2010  рiк;  затвердити  звiт  директора  ДП  "Стальзавод"  про 
результати  фiнансово-господарської  дiяльностi  дочiрнього  пiдприємства  за  2009 рiк  та 
затвердити основнi напрямки дiяльностi  ДП "Стальзавод" на 2010 рiк; затвердити звiт 
наглядової ради ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2009 рiк;  затвердити звiт  ревiзiйної комiсiї  
ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2009 рiк; затвердити висновки ревiзiйної комiсiї, рiчнi звiти та 
баланси  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та    ДП  "Стальзавод"  за  2009  рiк;  затвердити 
консолiдований  збиток,  одержаний  за  2009  рiк   та  порядок  покриття  консолiдованих 



збиткiв  за  пiдсумками  роботи  у  2009  роцi;   затвердити  плановi  нормативи  розподiлу 
прибутку на 2010 рiк;  дивiденди по результатам дiяльностi  ВАТ "Днiпровагонмаш" за 
2009  рiк  не  нараховувати  та  не  сплачувати.   Постановили  рiшення  стосовно  змiни 
найменування  Товариства  з  Вiдкритого  акцiонерного товариства  "Днiпровагонмаш"  на 
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш", не приймати. Внести та затвердити 
змiни та доповнення до Статуту ВАТ "Днiпровагонмаш". Змiни та доповнення до Статуту 
ДП "Стальзавод", до Положення про Київське представництво ВАТ  "Днiпровагонмаш", 
до Положення про наглядову раду  ВАТ "Днiпровагонмаш", до Положення про ревiзiйну 
комiсiю ВАТ "Днiпровагонмаш",  до Положення про дирекцiю ВАТ "Днiпровагонмаш", 
до  Положення  про  загальнi  збори  акцiонерiв  ВАТ  "Днiпровагонмаш"   не  вносити. 
Загальними зборами  вiдкликано та  обрано:  генерального директора та  членiв  дирекцiї 
ВАТ  "Днiпровагонмаш",  голову   та  членiв  наглядової  ради  ВАТ  "Днiпровагонмаш", 
голову   та  членiв  ревiзiйної  комiсiї  ВАТ  "Днiпровагонмаш".   Постановили  рiшення 
стосовно припинення металургiйного пiдприємства "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод"  дочiрнього  пiдприємства  ВАТ  "Днiпровагонмаш",  шляхом  перетворення  у 
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпродзержинський сталеливарний завод", 
не приймати.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітному

за простими 
акціями

за 
привілейован
ими акціями

за простими 
акціями

за 
привілейован
ими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 298 279 894,00
0

0,000 0,000 0,000

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 17,930 0,000 0,000 0,000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000
Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

02.06.2011

Дата виплати дивідендів 20.10.2011
Опис Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Днiпровагонмаш" 22.04.2010 року було 

прийнято рiшення дивiденди по результатам дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2009 
рiк не нараховувати та не сплачувати.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Днiпровагонмаш" 21.04.2011 року було 
прийнято рiшення виплатити  дивiденди акцiонерам   по  простим акцiям за  2010 рiк  у 
розмiрi 17,93 грн. на одну акцiю.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 02.06.2011р.
Дата початку виплати дивiдендiв - 03.06.2011р.
Дата закiнчення виплати дивiдендiв - 20.10.2011р.
Порядок виплати дивiдендiв:
- акцiонерам - юридичним особам шляхом перерахування дивiдендiв на їх банкiвський 
рахунок;
- акцiонерам - фiзичним особам, якi є працiвниками товариства  шляхом перерахування 
дивiдендiв на пластиковi картки;
- акцiонерам - фiзичним особам, якi не є працiвниками товариства шляхом перерахування 
дивiдендiв поштовим переказом або через касу товариства.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Авуар-Н"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34682181
Місцезнаходження  Дніпропетровська обл. д/н р-н 49600 м. 

Днiпропетровськ вул. Набережна Ленiна, 
буд. 29-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3897
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2006
Міжміський код та телефон 0563716140
Факс 0567443306
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Тi-Капiтал"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36001522
Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 03062 м. Київ 

проспект Перемоги,  буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 470574
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009
Міжміський код та телефон 0442840495
Факс 0442840496
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Тi-Капiтал"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36001522
Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 03062 м. Київ 

проспект Перемоги,  буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 470572
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009
Міжміський код та телефон 0442840495
Факс 0442840496
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. 
Брокерська дiяльнiсть

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 



паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 04107 м. Київ вул. 

Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна 
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Фондова 
бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01133 м. Київ вул. 

Щорса, буд. 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 390872
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010
Міжміський код та телефон 0445228808
Факс 0445228553
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

- дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 
фондовому ринку

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Акцiонерне страхове товариство закритого 
типу "Днiпроiнмед"

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження  Дніпропетровська обл. д/н р-н 49005 м. 

Днiпропетровськ вул. Сiмферопольська, 
буд. 21, к.307

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 398273
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.06.2008
Міжміський код та телефон 0567265414
Факс 0567265414
Вид діяльності Iншi види страхування
Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
Група "Тас"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 03062 м. Київ 

проспект Перемоги,  буд. 65



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 500428
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0445360020
Факс 0445360021
Вид діяльності Iншi послуги в сферi страхування
Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Закрите акцiонерне товариство Страхова 
компанiя "Кремiнь"

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24559002
Місцезнаходження  Донецька обл. д/н р-н 83048 м. Донецьк 

вул. Унiверситетська, буд. 89, офiс 217
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 360051
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2007
Міжміський код та телефон 0623452083
Факс 0623450631
Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування
Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство 
"Акцiонерна страхова компанiя "Iнго 

Україна"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16285602
Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01054 м. Київ вул. 

Воровського, буд. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 546579
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.07.2010
Міжміський код та телефон 0444902744
Факс 0444902745
Вид діяльності Iншi послуги в сферi страхування
Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.



11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер

Тип 
цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Номінальн
а вартість 

(грн.)

Кількість 
акцій 

(штук)

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статутном
у капіталі 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.06.1998 78/04/1/98 Днiпропетровське 

територiальне управлiння 
Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку

д/н Акції 
Іменні 
прості

Документарн
а Іменні

0,500 1259600 629 800,0
00

100

Опис

12.06.2003 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 18.06.1998 року № 78/04/1/98 видане  Днiпропетровським територiальним управлiнням 
Державної  комiсiї  з  цiнних  паперiв  та  фондового  ринку   анульовано.  Мiжнародний  iдентифiкацiйний  номер  цiнним  паперам 
ВАТ "Днiпровагонмаш" присвоєно 02.09.2003 року.  З цiєї причини  Мiжнародний iдентифiкацiйний номер в iнформацiї по цьому  випуску не 
зазначається. 

12.06.2003 266/1/03 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

UA0402451
001

Акції 
Іменні 
прості

Документарн
а Іменні

0,500 1661580 830 790,0
00

100

Опис
22.03.2004  року  Свiдоцтво  про  реєстрацiю випуску  акцiй  вiд  12.06.2003  року  № 266/1/03  видане   Державною  комiсiєю з  цiнних  паперiв  та 
фондового ринку  анульовано.

22.03.2004 147/1/04 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

UA0402451
001

Акції 
Іменні 
прості

Документарн
а Іменні

0,500 1663580 831 790,0
00

100

Опис
22.09.2004  року  Свiдоцтво  про  реєстрацiю випуску  акцiй  вiд  22.03.2004  року  № 147/1/04  видане   Державною  комiсiєю з  цiнних  паперiв  та 
фондового ринку  анульовано.

22.09.2004 575/1/04 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

UA0402451
001

Акції 
Іменні 
прості

Документарн
а Іменні

0,500 16635800 8 317 900,
000

100

Опис

27.12.2004р. акцiї ВАТ "Днiпровагонмаш" включено  до лiстингу в ЗАТ "Українська фондова бiржа" та з 23.11.2004р. -  в ДП "Фондова бiржа 
ПФТС".
З 29.10.2007р. акцiї ВАТ "Днiпровагонмаш" виключено з котирувальних спискiв ДП "Фондова бiржа ПФТС" та ЗАТ "Українська фондова бiржа" i 
допускалися до торгiвлi на цих бiржах як позалiстинговi. Причини делiстингу: невиконання встановлених вимог для знаходження цiнних паперiв в 
котирувальних списках  другого рiвня лiстингу ДП "Фондова бiржа ПФТС" та ЗАТ "Українська фондова бiржа".
08.09.2009 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22.09.2004 року № 575/1/04, видане 29.09.2004 року Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку анульовано.



08.09.2009 260/1/09 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

UA4000060
529

Акції 
Іменні 
прості

Бездокумента
рна Іменні

0,500 16635800 8 317 900,
000

100

Опис

04.08.2009р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Днiпровагонмаш" було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
08.09.2009р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано  свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ВАТ "Днiпровагонмаш" у 
бездокументарнiй формi iснування за № 260/1/09.
25.12.2009р. акцiї ВАТ "Днiпровагонмаш"  включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу в ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" .



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 
(штук)

5000

у тому числі:
- сертифікатів акцій

5000

- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  - Облігації внутрішньої державної позики України 0
  - Облігації зовнішньої державної позики України 0
  - Облігації місцевих позик 0
  - Інвестиційні сертифікати 0
  - Ощадні (депозитні) сертифікати 0
  - Похідні цінні папери (деривативи) 0
  - Іпотечні облігації 0
  - Іпотечні сертифікати 0
  - Сертифікати ФОН 0
  - Казначейські зобов'язання України 0
  - Векселі 0
  - Приватизаційні цінні папери 0
  - Товаророзпорядчі цінні папери 0
  - Заставні 0
  - Інше 0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук)

1728

у тому числі:
- сертифікатів акцій

1728

- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  - Облігації внутрішньої державної позики України 0
  - Облігації зовнішньої державної позики України 0
  - Облігації місцевих позик 0
  - Інвестиційні сертифікати 0
  - Ощадні (депозитні) сертифікати 0
  - Похідні цінні папери (деривативи) 0
  - Іпотечні облігації 0
  - Іпотечні сертифікати 0
  - Сертифікати ФОН 0
  - Казначейські зобов'язання України 0
  - Векселі 0
  - Заставні 0
  - Приватизаційні цінні папери 0
  - Товаророзпорядчі цінні папери 0
  - Інше 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 
звітному періоді

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  - Облігації внутрішньої державної позики України 0
  - Облігації зовнішньої державної позики України 0
  - Облігації місцевих позик 0
  - Інвестиційні сертифікати 0
  - Ощадні (депозитні) сертифікати 0
  - Похідні цінні папери (деривативи) 0
  - Іпотечні облігації 0
  - Іпотечні сертифікати 0
  - Сертифікати ФОН 0



  - Казначейські зобов'язання України 0
  - Векселі 0
  - Заставні 0
  - Приватизаційні цінні папери 0
  - Товаророзпорядчі цінні папери 0
  - Інше 0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
    Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, 
побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким "Пiвденноросiйським 
Днiпровським Металургiйним товариством".  Ще на початку ХХ сторiччя тут  вироблялися 
двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
     Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської 
влади.  У  1925  роцi  Постановою Правлiння  Главметалу  ВСНГ СРСР вiд  17  грудня  було 
прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва.  У 1926 роцi 
вагонобудiвне  вiддiлення  остаточно  видiлилося  зi  складу  металургiйного  заводу  i  стало 
самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, 
вже в новому статусi, завод почав виробництво  своєї продукцiї.
     Довгi  роки  пiдприємство  було  вiдоме  постiйним  партнерам  i  споживачам  як 
Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети "Правда". Це iм'я присвоєне заводу 
на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала 
йому редакцiя газети "Правда" на перших, найскладнiших, етапах розвитку. 
     В 1935 роцi почалася перша реконструкцiя пiдприємства, що закiнчилася тiльки в 1940 
роцi i дозволила опанувати випуск чотирьох видiв вагонiв одночасно. 
     В роки Великої Вiтчизняної вiйни пiдприємство було евакуйоване в селище Чеснокiвка 
Алтайського  краю,  де  на  базi  деревообробного  заводу  було  змонтовано  прибуле  з 
Днiпродзержинська устаткування i налагоджений випуск продукцiї для потреб фронту i тилу.  
Зараз цей завод перетворився в значне вагонобудiвне виробництво, яке донинi плiдно працює 
в галузi вагонобудування.
    Пiсля повернення, пройшовши складний перiод вiдновлення зруйнованого господарства, 
завод продовжив перерване вiйною виробництво вагонiв у Днiпродзержинську. 
    У 1976 роцi з нагоди 50-рiччя  завод було нагороджено орденом Трудового Червоного 
Прапора.  В  цi  роки  пiдприємство  стало  головною  дослiдно-конструкторською  базою 
Мiнтяжмашу СРСР з виготовлення спецiалiзованих вагонiв рiзних типiв. 
    Розширення  сфери  дiяльностi  пiдприємства  викликало  необхiднiсть  його  структурної 
перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети "Правда" у 
липнi 1993 року було створено Виробниче об'єднання  вагонобудування "Днiпровагонмаш". 
В  груднi  1993  року,  згiдно  з  наказом   Мiнiстерства  машинобудування,  вiйськово-
промислового  комплексу  i  конверсiї  України  №  775  вiд  22  грудня  1993  року  та  у 
вiдповiдностi з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 
1993  року,  було  створено  Вiдкрите  акцiонерне  товариство  "Днiпровагонмаш",  шляхом 
корпоратизацiї  майна  державного  Виробничого  об'єднання  вагонобудування 
"Днiпровагонмаш". 
     В 1995 роцi,  згiдно рiшення загальних зборiв  акцiонерiв  ВАТ "Днiпровагонмаш" вiд 
22.03.1995  року,  було  створене  Металургiйне   пiдприємство  "Днiпродзержинський 
сталеливарний  завод",  дочiрнє  пiдприємство  вiдкритого  акцiонерного  товариства 
"Днiпровагонмаш"  (скорочено  ДП  "Стальзавод"),  спецiалiзацiєю  якого  є  лиття  сталi  та 
чавуну. 
     В жовтнi 1998 року вiдбулась реорганiзацiя ВАТ "Днiпровагонмаш" шляхом приєднання 



до нього Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Днiпровагонiмпекс-1". 
     В 2005 роцi, згiдно рiшення загальних зборiв  ВАТ "Днiпровагонмаш" вiд 26.12.2005 року, 
було  створено  Київське  представництво  вiдкритого  акцiонерного  товариства 
"Днiпровагонмаш",  метою  дiяльностi  якого  є   представництво  та  захист  iнтересiв 
ВАТ "Днiпровагонмаш" на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення 
ринку збуту продукцiї.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з 
попереднім звітним періодом
     Дiюча  органiзацiйна  структура  ВАТ "Днiпровагонмаш"  вiдповiдає  вимогам  чинного 
законодавства  України.  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  має  традицiйну  лiнiйно-функцiональну 
структуру.  На  пiдприємствi  розробленi  нормативнi  документи,  що  регламентують  тiсну 
взаємодiю усiх пiдроздiлiв та служб, їх дiяльнiсть, чiтко визначенi функцiї, права, обов'язки, 
вiдповiдальнiсть  кожного  пiдроздiлу,  це  положення  про  вiддiли,  служби  пiдприємства, 
посадовi iнструкцiї, накази, правила внутрiшнього розпорядку.
     Вищим органом управлiння     ВАТ "Днiпровагонмаш"   є  загальнi  збори  акцiонерiв.  
У перiод мiж загальними зборами акцiонерiв iнтереси акцiонерiв представляє наглядова рада, 
яка  контролює  та  регулює  дiяльнiсть  дирекцiї  товариства.  Дирекцiю  очолює  генеральний 
директор.  
     Дiюча  структура  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  складається  з  наступних  функцiональних 
напрямкiв:  технiчний,  виробничий,  комерцiйний,  юридичний,  з  маркетингу  та  продаж,  з 
економiки та фiнансiв,  з управлiння активами,  з безпеки та адмiнiстративних питань.
     До  складу  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  входять  53  структурнi  пiдроздiли.  Основними 
(виробничими)  структурними  пiдроздiлами  є:  зварювально-складальний  цех;  механо-
складальний  цех;  малярно-здавальний  цех;  ковальсько-пресовий  цех.  Допомiжними 
(виробничими)  структурними пiдроздiлами є: iнструментальний цех;  ремонтно-механiчний 
цех;  цех  залiзничного  транспорту;  ремонтно-будiвельний  цех;  енерго-силовий  цех;  цех 
складського господарства; цех безрейкового транспорту. До структури пiдприємства входить 
значна кiлькiсть пiдроздiлiв, якi забезпечують виробничий процес фiнансовими, трудовими i 
матерiальними  ресурсами,  виконують  контрольнi  та   управлiнськi  функцiї,  а  також 
займаються  збутом  виробленої  продукцiї.  До  складу  соцiальної  сфери  входять:  база 
вiдпочинку у м. Приморськ, оздоровчий табiр "Сурмач"  та  їдальня.
    З  метою удосконалення  органiзацiйної  структури  управлiння  ВАТ "Днiпровагонмаш" 
протягом 2010 року до неї  вносився ряд  змiн. А саме, з органiзацiйної структури управлiння 
ВАТ "Днiпровагонмаш" виключено:
-  посаду  начальника  юридичного  вiддiлу  (наказ  генерального  директора   №  353  вiд 
05.03.2010р.);
- скасовано юридичний вiддiл (наказ генерального директора  № 353 вiд 05.03.2010р.);
 В органiзацiйну структуру управлiння ВАТ "Днiпровагонмаш" включено:
-   посаду  юрисконсульта  першої  категорiї  (наказ  генерального  директора   №  353  вiд 
05.03.2010р.);
- пiдпорядковано помiчнику генерального директора з юридичних питань три штатнi одиницi 
юрисконсультiв першої категорiї (наказ генерального директора  № 353 вiд 05.03.2010р.)
     ВАТ "Днiпровагонмаш" має Київське представництво вiдкритого акцiонерного товариства 
"Днiпровагонмаш",  створене  за  рiшенням  загальних  зборiв  акцiонерiв  вiд  26  грудня  2005 
року.  Метою  дiяльностi  Представництва  є   представництво  та  захист  iнтересiв 



ВАТ "Днiпровагонмаш" на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення 
ринку збуту продукцiї.
     Київське  представництво  вiдкритого  акцiонерного  товариства  "Днiпровагонмаш" 
знаходиться за адресою: 01032, Україна,   м. Київ, вул. Комiнтерну, буд. 30, офiс 414.
     ВАТ  "Днiпровагонмаш"  має  дочiрнє  пiдприємство  -  Металургiйне   пiдприємство 
"Днiпродзержинський  сталеливарний  завод",  створене  за  рiшенням  загальних  зборiв 
акцiонерiв вiд 22 березня 1995 року, яке є юридичною особою, має розрахунковий рахунок в 
банку,  здiйснює  оперативний,  бухгалтерський  i  статистичний  облiк,  укладає  угоди  i  iншi 
договори в межах, затверджених статутом.
     Металургiйне   пiдприємство  "Днiпродзержинський   сталеливарний  завод",  дочiрнє 
пiдприємство  вiдкритого  акцiонерного  товариства  "Днiпровагонмаш"  знаходиться  за 
адресою:  51925,  Україна,  Днiпропетровська  обл.,  м.  Днiпродзержинськ,  вул.  Українська, 
буд. 4. 
      ВАТ "Днiпровагонмаш" фiлiй не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
     Протягом 2010 року до ВАТ "Днiпровагонмаш" не надходило жодної пропозицiї  з боку 
третiх осiб щодо реорганiзацiї пiдприємства.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
     У Вiдкритому акцiонерному товариствi "Днiпровагонмаш":
 - зарахування запасiв на баланс проводиться за їх початковою вартiстю, яка визначається у 
вiдповiдностi з нормами П(С)БО 9;
 - одиницею запасiв з метою бухгалтерського облiку вважається вид запасiв;
 -  оцiнка  вартостi  запасiв  при  вiдпуску  на  виробничi  потреби  здiйснюється  методом 
середньозваженої собiвартостi, при перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при 
продажу запасiв - методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;
 -  облiк  транспортно-заготiвельних  витрат  здiйснюється  при  допомозi  методу  середнього 
вiдсотка;
 - оцiнка запасiв (покупних товарiв для роздрiбної торгiвлi) здiйснюється за цiнами продажу;
 - нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi 
засоби"  iз  застосуванням  прямолiнiйного  методу,  за  яким  рiчна  сума  амортизацiї 
визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта 
основних засобiв;
 - при введеннi в експлуатацiю невиробничих основних фондiв первiсна вартiсть визначається 
з урахуванням ПДВ;
 - при реалiзацiї основних засобiв звичайною цiною вважається їх балансова вартiсть;
 -  визначення  оцiночної  вартостi  оприбутковання  запасних  частин,  вузлiв  i  деталей  вiд 
списання основних засобiв проводиться по оцiнцi фахiвцiв пiдприємства;
 - амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом;
 - матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року, 
вартiстю  менше  1000  грн.  вважаються  малоцiнними  необортими  активами,  спецiальнi 
iнструменти та спецiальнi пристрої, незалежно вiд вартостi облiковуються на рахунках iнших 
необоротних матерiальних активiв;
 -  нарахування  амортизацiї  по  малоцiнним необоротним активам проводиться  у  першому 
мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 100% його амортизуємої вартостi;



 -  амортизацiя  спецiальних  iнструментiв  та  спецiальних  пристроїв  нараховується  по 
прямолiнiйному методу;
 -  малоцiннi  та  швидкозношувальнi  предмети,  якi  використовуються  не  бiльше  1  року, 
облiковуються  на  рахунках  класу  "Запаси",  при  передачi  в  експлуатацiю  списуються  з 
балансу незалежно вiд вартостi швидкозношувальних предметiв. Iнструменти, господарський 
iнвентар, спецiальна оснастка i спецодяг на протязi строку їх використання облiковуються в 
кiлькiсному облiку на забалансових рахунках;
 - визначається ступiнь зносу спецодягу при поверненнi на склад в момент звiльнення по 
кiлькостi вiдпрацьованих мiсяцiв;
 -  дебiторська  заборгованiсть  за  продукцiю  i  товари  вiдображається  в  балансi  по  суто 
реалiзацiйнiй вартостi на дату балансу, рiвну сумi дебiторскiй заборгованостi за продукцiю i 
товари  за  вирахуванням  резерву  сумнiвних  боргiв.  Суму  резерву  сумнiвних  боргiв 
встановлюють згiдно П(С) БО 10 "Дебiторська заборгованiсть";
 - резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться;
 - доходи визначаються на дату вiдправки продукцiї i оцiнюються у вiдповiдностi з П(С) БО 
15;
 -  витрати  показуються  у  балансi  одночасно  зi  зменшенням  активiв  або  збiльшенням 
обов'язкiв,  а в "Звiтi  про фiнансовi  результати" показуються одночасно з прибутками,  для 
отримання котрих вони внесенi.  До виробничої  собiвартостi  продукцiї  включаються прямi 
витрати  i  загальновиробничi  витрати.  Загальновиробничi  витрати  розподiляються  на 
одиницю продукцiї на базi заробiтної плати виробничих працiвникiв;
 - в собiвартiсть реалiзованої продукцiї включаються:
      - виробнича собiвартiсть продукцiї, реалiзованої в звiтному перiодi;
      - нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати;
      - понаднормовi виробничi витрати;
 -  витрати,  пов'язанi  з  операцiйною  дiяльнiстю,  котрi  не  включаються  в  собiвартiсть 
реалiзованої  продукцiї  (адмiнiстративнi  витрати,  витрати  на  збут  i  т.п.),  квалiфiкуються  у 
вiдповiдностi з П(С) БО 16. Названi витрати вважаються витратами перiоду i вiдображаються 
у "Звiтi про фiнансовi результати";
 - встановлюється безнапiвфабрикатний метод облiку i калькування фактичної собiвартостi 
продукцiї;
 - затверджується система оплати працi: за штатним розкладом - службовцiв; по вiдрядним 
розцiнкам - для робiтникiв - вiдрядникiв основного i допомiжного виробництва; по тарифним 
ставкам (окладам) - робiтникiв - погодинникiв;
 - вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання в промiжнiй фiнансовiй 
звiтностi не вiдображаються.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ     ВИСНОВОК
незалежного аудитора щодо фiнансових звiтiв
 Вiдкритого акцiонерного товариства
"Днiпровагонмаш"

Керiвництву та акцiонерам
Вiдкритого акцiонерного товариства
"Днiпровагонмаш"
                                                                                                                                                  



  Ми  провели  аудит  консолiдованої   фiнансової   звiтностi   Вiдкритого  акцiонерного 
товариства "Днепровагонмаш" (далi-Товариство),  що включає баланс станом на 31 грудня 
2010 року, звiт про фiнансовi  результати  за  2010 рiк, звiт  про  рух  грошових  коштiв за 
2010 рiк,  звiт  про власний капiтал за  2010 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк, звiт 
про  власний капiтал  за  2010 рiк  i  стислий виклад  зазначених  принципiв  облiку  та  iншу 
пояснювальну   iнформацi.ю.  До  складу  консолiдованої  фiнансової  звiтностi  станом  на 
31.12.2010  року   ввiйшли  показники  дiяльностi   материнського   пiдприємства 
ВАТ  "Днiпровагонмаш",  його  дочiрнього  пiдприємства   Металургiйне   пiдприємство 
"Днiпродзержинський   сталеливарний  завод"   дочiрнє   пiдприємство 
ВАТ  "Днiпровагонмаш" та асоцiйованих  пiдприємств   ТОВ "Вагонбудiнвест", ТОВ "Сiгнум 
Iнвест",  ТОВ  "Торговий дiм "Днiпровагонмаш".
     Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
     Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 
цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi з Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, 
а  також  за  такий  внутрiшнiй  контроль,  який,  на  думку  управлiнського  персоналу,  є 
необхiдним для того, щоб можна було пiдготувати фiнансовi звiти без суттєвих викривлень 
по причинi шахрайства або помилки. 
     Вiдповiдальнiсть аудитора 
     Наша вiдповiдальнiсть полягає  у висловленнi своєї думки про фiнансову звiтнiсть на 
пiдставi  проведеного  аудиту.  Ми  провели  свiй  аудит  у  вiдповiдностi  з  мiжнародними 
стандартами аудиту.
     Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог i планування та проведення 
аудиторської  перевiрки  з  метою отримання  достатньої  впевненостi  у  тому,  що  фiнансова 
звiтнiсть не мiстить перекручень.
     Аудиторська  перевiрка  включає  здiйснення  необхiдних  процедур  для  отримання 
аудиторських  доказiв  стосовно  сум  та  розкриття  iнформацiї  у  фiнансовому  звiтi.  Вiдбiр 
процедур залежить вiд рiшення аудитора.  До цих процедур  входить також оцiнка ризикiв 
iстотного перекручення iнформацiї у фiнансовому звiтi, внаслiдок шахрайства або помилок. 
Оцiнюючи  такi  ризики,  аудитор  розглядає  внутрiшнiй  контроль,  що  є  доречним  для 
пiдготовки i достовiрного представлення Пiдприємством  фiнансових звiтiв, щоб розробити 
процедури аудиту, якi є доречними в iснуючих обставинах, проте не з метою висловлення 
думки  щодо  ефективностi  внутрiшнього  контролю  Вiдкритого   акцiонерного  товариства 
"Днiпровагонмаш".  Аудит  також  включає  оцiнку  незалежностi  застосованих  принципiв 
облiку i розумнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, зокрема оцiнку 
загального представлення фiнансових звiтiв. 
     Ми  вважаємо,  що  отриманi  нами  аудиторськi  данi  є   достатнiми  i  належними  для 
формування основи нашого  аудиторського висновку.
     В  фiнансовiй  звiтностi пiдприємством не розкрита iнформацiя про пов'язанi сторони 
вiдповiдно до П(С)БО № 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних  сторiн". 
     Не   проводиться  переоцiнка  активiв  основних  засобiв  згiдно  П(С)БО № 7 "Основнi 
засоби".
     На дату балансу фiнансовi iнвестицiї непов'язаним сторонам Товариством вiдображаються 
не  за справедливою вартiстю.   
     На нашу думку, за винятком впливу обмежень, що могли б бути потрiбними, якщо би була 
проведена переоцiнка активiв, оцiнка фiнансових  iнвестицiй непов'язаним  сторонам на дату 
балансу,  фiнансовi  звiти  справедливо  та  достовiрно  вiдображають  фiнансовий  стан 
Товариства станом на 31 грудня 2010 року,  її фiнансовi  результати  за рiк, що минув на 
зазначену  дату,  у  вiдповiдностi    до  Нацiональних  стандартiв  бухгалтерського  облiку  та 
вимог  дiючого законодавства.



     Не  вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми 
звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається пунктом 2 роздiлу II 
"Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї  емiтентами та професiйними 
учасниками фондового ринку",  затвердженого  рiшенням  ДКЦПФР № 1528 вiд  19.12.2006 
року.
     Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства включає фiнансову звiтнiсть Товариства та 
пiдприємства, що контролюються ним. Внутрiшньо груповi залишки та операцiї, включаючи 
внутрiшньо груповi прибутки та нереалiзованi прибутки i  збитки виключенi.
     Оцiнка  статей  активiв,  зобов'язань,   власного  капiталу  та  їх  розкриття  здiйснюється 
Товариством  вiдповiдно  до  принципiв,  встановлених  нацiональними  положеннями 
(стандартами)  бухгалтерського  облiку  та  облiкової  полiтики  пiдприємства  за  винятком 
розкриття iнформацiї вiдносно пов'язаних  сторiн згiдно П(С)БО № 23 "Розкриття iнформацiї 
щодо пов'язаних сторiн" та переоцiнки основних засобiв згiдно П(С)БО №7 "Основнi засоби", 
та  вiдображення  фiнансових  iнвестицiй  непов'язаним  сторонам  згiдно  П(С)БО № 12 
"Фiнансовi iнвестицiї".
     Розкриття iнформацiї за видами активiв
     Облiк надходження,  реалiзацiї,  лiквiдацiї,  модернiзацiї  основних засобiв здiйснювався 
вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв 
не проводилась. Станом на 31.12.2010 року залишкова вартiсть основних засобiв становить 
41 465 тис. грн.
     Метод визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв вiдповiдає П(С)БО № 7 "Основнi 
засоби" та облiковiй полiтицi пiдприємства.
     Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
     Вибуття основних засобiв здiйснювалося шляхом лiквiдацiї вiдповiдно до П(С)БО № 7 
"Основнi засоби".
     В  складi  нематерiальних  активiв  налiчуються  програмнi  забезпечення  та  лiцензiї  на 
здiйснення  деяких  видiв  господарської  дiяльностi,   їх  оцiнка  достовiрна,  та  вiдповiдає 
критерiям  визнання  згiдно П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи".     
     Первiсна оцiнка  нематерiальних активiв  вiдповiдає  порядку визначення,  прийнятому 
П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи".   
     Нарахування  амортизацiї  (зносу)  нематерiальних  активiв  здiйснюється  згiдно  наказу 
№ 1124 вiд 29.12.2006 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики", 
наказу № 118 вiд 06.02.2008 року "Про внесення доповнень в наказ про облiкову полiтику"  та 
наказу № 103а вiд 05.03.2009 року "Про внесення доповнень в наказ про облiкову полiтику" 
здiйснюється протягом строку їхнього користування, що визначається комiсiєю про введення 
їх в експлуатацiю, iз застосуванням прямолiнiйного методу.
     Вартiсть незавершених капiтальних вкладень облiкована по вартостi понесених витрат.
     Iнвентаризацiя основних засобiв та незавершеного будiвництва проведена у вiдповiдностi 
з наказом Генерального директора за № 1278 вiд 26.08.2010р., станом на 30.09.2010 року.
     У  складi  iнших  довгострокових  фiнансових  iнвестицiй  облiковуються  отриманi 
товариством  в  наслiдок  мирової  угоди  простi  iменнi  акцiї  в  обмiн  на  суму  дебiторської 
заборгованостi.  В  облiку  така  iнвестицiя  класифiкується  як  довгострокова  iнвестицiя  не 
пов'язаним сторонам.
     На дату балансу фiнансовi iнвестицiї непов'язаним сторонам Товариством вiдображаються 
за первiсною вартiстю, виходячи з цiни придбання, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 
"Фiнансовi iнвестицiї", згiдно до якого такi iнвестицiї потрiбно вiдображати за справедливою 
вартiстю.   
     Первiсна оцiнка придбаних та вироблених запасiв вiдповiдає порядку визнання П(С)БО 



№  9  "Запаси".  Станом  на  31.12.2010  року  їх  вартiсть  на  балансi  товариства  становить 
290 985 тис. грн.
     Списання  запасiв з балансу проводиться:
- Сировини та матерiалiв по середньозваженiй собiвартостi;
-  Напiвфабрикатiв,  незавершеного  виробництва  та  готової  продукцiї  -  за  методом 
iдентифiкованої  собiвартостi,  що  вiдповiдає  наказу  про  облiкову  полiтику  Товариства  та 
П(С)БО № 9 "Запаси".
     Порядок  визнання,  оцiнка  реальностi,  класифiкацiя  дебiторської  заборгованостi   та 
розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть проведено у вiдповiдностi до П(С)БО 
№ 10 "Дебiторська заборгованiсть".
     Грошовi кошти на балансi товариства-це кошти в нацiональнiй i iноземнiй валютах, в касi  
та  на  рахунках  в  банках.   Залишки iноземної  валюти перерахованi  в  валюту звiтностi  по 
валютному курсу на дату балансу.
      Вiдображенi в балансi станом на 31.12.2010 року витрати майбутнiх перiодiв становлять 
9 319 тис. грн. є достовiрними.
      Розкриття iнформацiї  про зобов'язання
      Визнання,   облiк  та  оцiнка  зобов'язань  здiйснюється  вiдповiдно  до  П(С)БО  №  11 
"Зобов'язання". 
      Зобов'язання  розподiляються  на  довгостроковi  та  поточнi  зобов'язання.   До  складу 
довгострокових зобов'язань входять: вiдстроченi податковi зобов'язання, iншi довгостроковi 
зобов'язання.  
     У складi поточних  зобов'язань  є зобов'язання  за розрахунками з бюджетом, з  одержаних  
авансiв, кредиторська  заборгованiсть  за  товари,  роботи,  послуги, за короткостроковими 
кредитами банкiв, за оплатою працi, за соцiальним страхуванням, якi вiдображенi  в балансi 
за сумою їх  погашення,  що вiдповiдає  П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
     Поданi  у  фiнансовiй  звiтностi  данi  про  зобов'язання  в  достатнiй  мiрi  вiдповiдають 
дiйсному стану зобов'язань Товариства та розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi.
     Розкриття iнформацiї про власний капiтал
     Власний капiтал Товариства складає 452128тис. грн. та включає в себе статутний капiтал, 
додатковий  капiтал,  резервний  капiтал,  нерозподiлений  прибуток  та  iнший  додатковий 
капiтал, до складу якого входить iндексацiя основних засобiв.
В звiтному роцi емiтентом розмiр статутного капiталу не змiнювався.
     Статутний капiтал станом на 31.12.2010 року вiдображений в балансi в сумi 8318 тис.грн., 
що  вiдповiдає  розмiру  затвердженому  Статутом.  Статутний  капiтал  розподiлено  на 
16 635 800 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 
0.50 грн. кожна.  Учасниками Товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Статутний капiтал 
сформований повнiстю.
     Резервний капiтал сформований  в повному обсязi, станом на 31.12.2010 року становить 
10351 тис. грн.
Облiк  нерозподiленого  прибутку  та  його  використання  ведеться  у  порядку  визначеному 
вiдповiдними нормативними документами з бухгалтерського облiку та Статутом.
     Показники  фiнансової  звiтностi  про  обсяг  та  склад  власного  капiталу  вiдповiдають 
реальному фiнансовому стану Товариства та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно вимог 
П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал".
     Вартiсть чистих активiв вiдповiдає  вимогам законодавства. 
     Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2010 року вище вартостi статутного капiталу, 
передбаченого законодавством.
     Внески учасникiв в статутний капiтал проведенi у встановлений законодавством термiн у 
повному обсязi.



     Розкриття  iнформацiї  стосовно  дотримання  вимог лiквiдностi  професiйних  учасникiв 
фондового ринку не проведене тому, що цi показники до вiдкритих акцiонерних товариств не 
визначенi Комiсiєю.
     Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у 
звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв.
     Розкриття iнформацiї  стосовно вiдповiдностi  iпотечного покриття iпотечних облiгацiй 
даним  реєстру  iпотечного  покриття  вiдсутнє,  оскiльки  у  звiтному  перiодi  Товариство  не 
здiйснювало господарських операцiй по iпотечних облiгацiях.
     Зобов'язань за борговими та iпотечними цiними паперами станом на 31.12.2010 року 
Товариство не має.
     Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
     Розмiр виручки  (доходу) вiдображено в бухгалтерському облiку в сумi  справедливої 
вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 
№ 15 "Доходи". 
     Витрати в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням 
зобов'язань, що вiдповiдає  П(С)БО № 16 "Витрати".
     Перелiк та склад загальновиробничих витрат та витрат поточного перiоду  вiдповiдає 
методологiчним принципам П(С)БО № 16 "Витрати". 
     Чистий прибуток виведений в звiтi про фiнансовi результати  у вiдповiдностi до П(С)БО 
№  3  "Звiт  про  фiнансовi  результати"    iз   застосуванням   П(С)БО  №  17  "Податок  на 
прибуток".
     Розкриття особливої iнформацiї про емiтента стосовно статтi 41 Закону "Про цiннi папери 
та фондовий ринок"
     Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 
статутного капiталу Товариством не здiйснювалося.
     Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не вiдбувалось.
     Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства не 
здiйснювалося.
     Прийняття рiшення вищого органу Товариства про зменшення статутного капiталу не 
було.
     Рiшення про порушення проти Товариства справи про банкрутство вiдсутнє. 
     Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2010 року) вiдбулися змiни 
у складi посадових осiб Товариства:
- звiльнено члена дирекцiї Сiдака В.Б., призначено членом дирекцiї Закiрбаєва О.Р.;
- звiльнено членiв ревiзiйної комiсiї Кошевого Г.О. та Belsis Limited (код НЕ 207345)

Дата складання аудиторського висновку                                 28.02.2011 р.                 
вих. № 03-11/02

Генеральний директор
ТОВ  "Авуар-Н"
сертифiкат аудитора 
серiї  "А" N 001275  вiд 28.04.94 р.                                                          Н.А.Чорна
                                                        
адреса: м. Днiпропетровськ, 
вул. Набережна Ленiна, 29-а

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 



перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку 
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання
     Спецiалiзацiєю  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  є  проектування  i  виготовлення  вантажних, 
магiстральних i промислових вагонiв.
     Головнi напрямки дiяльностi:
-  проектування  i  виготовлення  вантажних  магiстральних  i  промислових  вагонiв  для 
рiзноманiтних галузей промисловостi;
- постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
-  проектування i  виготовлення  устаткування  для коксохiмiчної  промисловостi  (вагони для 
розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
- модернiзацiя вантажних вагонiв;
- розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне 
устаткування.
     Конкурентна  перевага  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  -  персональна  робота  з  кожним 
Замовником,  iндивiдуальнi  технiчнi  рiшення  при  розробцi  нових  конструкцiй  вагонiв, 
адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як 
наслiдок впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї. 
     Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їхнє число 
входять вагони практично всiх типiв:
- напiввагони (глуходоннi i люковi);
- хопери (критi i вiдкритi);
-  платформи  рiзноманiтної  спецiалiзацiї,  у  тому  числi  для  контейнерiв,  лiсових  i 
металургiйних вантажiв,  
- критi вагони;
- вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
- думпкари;
- бункернi вагони;
- спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
     Сьогоднi  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  продовжує  розробку  нових  прогресивних  видiв 
залiзничного  рухомого  складу,  якi  вiдповiдають  сучасним  вимогам.  Роботи  йдуть  по 
декiлькох напрямках:
- технiка для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, у тому числi платформи 
для контейнерiв;
- длiннобазнi платформи для контейнерiв;
- рухомий склад нового поколiння;
- хопери критi i вiдкритi;
- вагони промислового призначення;
- рухомий склад з розширеними функцiональними можливостями.
     Розробка  технiки  для  роботи  в  мережi  мiжнародних  транспортних  коридорiв,  що 
проходять  по  територiї  України  i  країн  СНД  буде  сприяти  iнтегруванню  нацiональної 



транспортної мережi в свiтове транспортне спiвтовариство. 
     ВАТ "Днiпровагонмаш"  пропонує  замовникам  дуже  великий  спектр  спецiалiзованих 
вагонiв для рiзноманiтних вантажiв i багатьох галузей виробництва. 
     У 2010 роцi  конструктори ВАТ "Днiпровагонмаш" працювали над створенням нових 
конкурентоспроможних та бiльш досконалих напiввагонiв, цi вагони розрахованi на сучаснi, 
пiдвищенi осьовi навантаження та мають полiпшенi  технiчнi  та експлуатацiйнi  параметри. 
Зокрема,  був  розроблений  та  отримав  сертифiкат  вiдповiдностi  новий  удосконалений 
напiввагон моделi 12-4106-02 з покращеними параметрами.
     Одночасно  з  новими розробками  проводилась  робота  над  удосконаленням  iснуючих 
конструкцiй  вагонiв.  Велика увага  придiлялась  пiдвищенню якостi  продукцiї,  сертифiкацiї 
виробiв, поставки яких призначено на експорт.
     Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш"  належить   до галузi  залiзничного 
машинобудування, в якiй склалася наступна ситуацiя.
     Вже з четвертого кварталу 2009 року та впродовж 2010 року почалось стрiмке вiдновлення 
попиту на рухомий склад, яке було спричинене такими чинниками, як вiдкладений попит, 
покращення  ситуацiї  з  доступнiстю  фiнансових  ресурсiв,  стурбованiсть  учасникiв  ринку 
планами по створенню ВАТ "Друга вантажна компанiя".
     Частка  ВАТ "Днiпровагонмаш"  в  загальному обсязi  виробництва  вантажних  вагонiв 
країнами СНД становить близько 5%.
     Основними конкурентами пiдприємства є:
- Крюкiвський вагонобудiвний завод (м. Кременчук, Україна);
- ВАТ "Азовмаш" (м. Марiуполь, Україна);
- ВАТ "Стаханiвський вагонобудiвний завод" (м. Стаханiв, Україна);
- ВАТ "Алтайвагонзавод" (м. Новоалтайськ, Росiя);
- ВАТ "Рузхiммаш" (м. Рузаєвка, Росiя);
- ФДУП "Виробниче об'єднання "Уралвагонзавод" (м. Нижнiй Тагiл, Росiя);
- ВАТ "Брянський машинобудiвний завод" (м. Брянськ, Росiя);
- ВАТ "Енгельський завод металоконструкцiй" (м. Енгельс, Росiя);
- ВАТ  "Трансмаш" (м. Енгельс, Росiя);
- ЗАТ "Протрактор-Вагон" (м. Канаш, Росiя);
- українськi вагоноремонтнi заводи (Дарницький, Стрийський, Попаснянський);
- росiйскi вагоноремонтнi заводи (Рославльський, Саранський).
     Для пiдвищення конкурентоспроможностi своєї продукцiї та збiльшення обсягiв продажу 
фiрми-конкуренти використовують наступнi заходи:
- створюють новi форми органiзацiї виробництва (створення спiльних пiдприємств);
- об'єднуються в холдiнги;
- створюють та проводять випробування вагонiв нового поколiння;
- оновлюють технiку та технологiї виробництва;
- використовують новi форми збуту (лiзинговi схеми).
     Оскiльки цiни  на  рухомий склад нееластичнi,  пiдвищується  нецiнова  конкуренцiя  за 
рахунок  пiдвищення  надiйностi,  довговiчностi,  зручностi  експлуатацiї  та  iнших  технiко-
економiчних показникiв.
     ВАТ "Днiпровагонмаш" реалiзує свою продукцiю безпосередньо прямим способом, через 
Київське  представництво  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  та  через  ТОВ  "Торговий  Дiм 
"Днiпровагонмаш" у м. Москва.
     Основними ринками збуту продукцiї  ВАТ "Днiпровагонмаш" в 2010 роцi були Росiя, 
Україна, країни СНД. Бiльша частина продукцiї експортувалася в Росiйську Федерацiю, тому 
вона була основним ринком збуту продукцiї  для ВАТ "Днiпровагонмаш".  Найкрупнiшими 
споживачами продукцiї пiдприємства були операторськi та лiзинговi компанiї, пiдприємства 



гiрничодобувних  i  металургiйних  комплексiв  Росiї  та  України  (ВАТ  "ВТБ-Лiзинг", 
ВАТ "Магнiтогорський металургiйний комбiнат", тощо).
      Україна  є стратегiчно важливим ринком збуту продукцiї,  але зважаючи на постiйно 
змiнну  полiтику  закупiвель  рухомого  складу  "Укрзалiзницi",  основними  замовниками  є 
промисловi пiдприємства.
     Попит на залiзничнi  вантажнi вагони не залежить вiд сезонних змiн.
     Основними постачальниками ВАТ "Днiпровагонмаш" за основними видами сировини та 
матерiалiв,  необхiдних  для  виготовлення  товарної  продукцiї,  є:   ТОВ   "Промислова 
комплектацiя",  ЗАТ  "Зовнiшньо-торгiвельна  фiрма  "Трансмашекспорт",  ТОВ  "Iнтерпайп 
Україна", ТОВ "Регiон", ТОВ "Метiнвест-Україна", ТОВ "МД Груп Запорiжжя".
     Основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному 
об'ємi постачання є: сталеве литво, розподiльники повiтря, цилiндри, колеса, вiсi RAX, гнутi 
профiлi, куток 160х100х10, куток 125х9,  балка хребтова (зет 310) та швелер.
      Протягом 2010 року спостерiгалась наступна динамiка цiн на сталеве литво: у першому 
кварталi  цiни  не  змiнювались.  Цiни  у  другому  кварталi  по  вiдношенню  до  цiн  першого 
кварталу збiльшились на 14 %.  Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до цiн другого 
кварталу збiльшились на 14 %.  Цiни у четвертому  кварталi по вiдношенню до цiн третього 
кварталу збiльшились на 13 %.
     Динамiка цiн на розподiльники повiтря та цилiндри у 2010 роцi наступна: у першому та 
другому кварталi  цiни не  змiнювались.  У  третьому кварталi  -  збiльшення  цiни на 11 %. 
У четвертому кварталi цiни не змiнювались. 
     Динамiка цiн на колеса у 2010 роцi наступна: у першому кварталi цiни не змiнювались; у 
другому кварталi цiни збiльшилися на 43,7 %. Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до 
цiн другого кварталу зменшились на 3,5 %. Цiни у четвертому  кварталi по вiдношенню до 
цiн третього кварталу зменшились на 0,6 %.
     Динамiка цiн на вiсь RAX у 2010 роцi наступна: у першому кварталi цiни не змiнювались.  
У другому кварталi цiни збiльшились на 17,3  %. Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до 
цiн другого кварталу збiльшились на 12,3 %. Цiни у четвертому  кварталi по вiдношенню до 
цiн третього кварталу збiльшились на 8,8 %.
     Динамiка цiн на гнутi профiлi у 2010 роцi наступна: у першому кварталi цiни збiльшились  
на 7,1  %. Цiни у другому  кварталi по вiдношенню до цiн першого кварталу збiльшились на 
23,8 %. Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до цiн другого кварталу збiльшились на 
3,0 %. Цiни у четвертому  кварталi по вiдношенню до цiн третього кварталу збiльшились на 
2,5 %.
     Динамiка цiн  на куток 160х100х10 у 2010 роцi наступна: у першому  кварталi цiни не  
змiнювались. Цiни у другому  кварталi по вiдношенню до цiн першого кварталу збiльшились 
на 20,1 %. Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до цiн другого кварталу збiльшились на 
5,2 %. Цiни у четвертому кварталi не змiнювались.
     Динамiка  цiн   на  куток  125х9 у  2010 роцi  наступна:  у  першому  кварталi   цiни  не 
змiнювались. Цiни у другому  кварталi по вiдношенню до цiн першого кварталу збiльшились 
на 22,2 %. Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до цiн другого кварталу збiльшились на 
5,5 %. Цiни у четвертому кварталi не змiнювались.
     Динамiка цiн  на балку хребтову (зет 310) у 2010 роцi наступна: у першому  кварталi  цiни 
не  змiнювались.  Цiни  у  другому   кварталi  по  вiдношенню  до  цiн  першого  кварталу 
збiльшились на 19,7 %. Цiни у третьому  кварталi по вiдношенню до цiн другого кварталу 
збiльшились на 2,5 %. Цiни у четвертому кварталi не змiнювались.
     Динамiка цiн  на швелер у 2010 роцi наступна: у першому  кварталi  цiни не змiнювались.  
Цiни у другому  кварталi по вiдношенню до цiн першого кварталу збiльшились на 31,2 %. 
Цiни у третьому  та четвертому кварталi не змiнювались.



     Основними ризиками в дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш" є:
- зменшення обсягiв виробництва, зв'язане з свiтовою економiчною кризою;
-  неформальна  вказiвка  уряду  Росiйської  Федерацiї  не  придбавати  вагони  українських 
виробникiв (полiтика протекцiонiзму);
-  розробка  та  впровадження  програм  цiльового  фiнансування  державними  банками 
росiйських  вагонобудiвникiв;
- погроза економiчної нестабiльностi;
-  падiння  попиту  на  вантажнi  вагони,  i,  як  наслiдок,  рiзке  падiння  цiн  на  продукцiю 
вагонобудування;
 -  iнфляцiйнi  процеси  (змiна  iндексу  цiн  впливає  на  рiвень  рентабельностi  продукцiї 
ВАТ "Днiпровагонмаш");
- недостатнє фiнансування "Укрзалiзницi" на придбання рухомого складу;
-  орiєнтацiя  "Укрзалiзницi"  на  придбання  вагонiв  нового  поколiння  (вiзок  з  пiдвищеним 
навантаженням на вiсь i збiльшеним пробiгом);
- прiоритетна полiтика закупiвель вагонiв ВАТ "Росiйськi залiзничнi дороги" на вiтчизняних 
пiдприємствах;
- погрози пiдвищення рiвня конкуренцiї (поява нових, i перепрофiлювання вагоноремонтних 
заводiв у вагонобудiвнi заводи, а також нарощування потужностей iснуючих вагонобудiвних 
заводiв СНД);
-  погрози,  пов'язанi  з  дiяльнiстю  конкурентiв  на  сегментах  ринку  (втрата  вiдповiдного 
положення по випуску наступної  продукцiї:  вагон для окатишiв,  платформа для широкого 
листа, платформа для совкiв з скрапом i iнших);
- погрози втрати замовлень (вiдмови постiйних клiєнтiв негативно впливають на виробничу 
дiяльнiсть пiдприємства);
- погрози втрати постачальникiв сировини.
     Погрози полiтичної i економiчної нестабiльностi країни можна знизити шляхом:
  -  проведення  гнучкої  маркетингової  полiтики  (розробка  альтернативних  шляхiв  збуту 
продукцiї, зокрема розширення географiї постачань продукцiї);
  - диверсифiкацiї виробництва;
  - створення спiльних пiдприємств (фiлiй);
  - залучення додаткових iнвестицiй.
     Галузевi  погрози  можливо  мiнiмiзувати  за  рахунок  розробки  нових  видiв  продукцiї 
(удосконалення технiчних параметрiв вагонiв) за допомогою могутнього конструкторського 
потенцiалу.
     Внутрiшнi погрози пiдприємства можна знизити за рахунок наявностi широкого дiапазону 
серiйностi i можливостi швидкої переналадки устаткування.
     Перспективнi плани розвитку ВАТ "Днiпровагонмаш":
-  розширення  модельного  ряду  вагонiв  за  рахунок  розробки  нових  моделей  вагонiв  та 
вдосконалення вже iснуючих; 
- освоєння нових ринкiв збуту продукцiї;
- розширення виробничих потужностей за рахунок збiльшення мiсячного обсягу виробництва 
вантажних вагонiв.
     Металургiйне   пiдприємство  "Днiпродзержинський   сталеливарний  завод",   дочiрнє 
пiдприємство  вiдкритого  акцiонерного  товариства  "Днiпровагонмаш"  (ДП  "Стальзавод"), 
спецiалiзується на виготовленнi сталевих вiдливок для вагонобудiвництва з низьколеговоної 
та  вуглеродистої  сталi.  Номенклатура  вiдливок  нараховує  понад  ста  рiзновидiв,  але 
основними є вiдливки, якi використовуються при виготовленнi вiзкiв вантажних вагонiв. Вага 
виробляємих вiдливок  коливається  вiд  0,9  до  122 кiлограмiв.   Практично  всi  виготовленi 
вiдливки вiдносяться до 10-11 класу точностi. Також пiдприємство виготовляє  чавуннi плити 



до коксогасильних  вагонiв.
     За 2010 рiк ДП "Стальзавод", збiльшило  обсяг реалiзацiї своєї продукцiї  у 3,5 рази  в  
порiвняннi з 2009 роком.
     Основними  споживачами  продукцiї  ДП  "Стальзавод"  у  2010  роцi  були 
ВАТ "Днiпровагонмаш", ВАТ "Кременчуцький вагонобудiвний завод", ВАТ "Стаханiвський 
вагонобудiвний завод", ВАТ "Азовзагальмаш".
    В 2010 роцi  ДП "Стальзавод" вдосконалено технологiчнi процеси виготовлення виливок 
"Корпус автозчепного пристрою СА-З", "Упор переднiй", "Упор заднiй", "Хомут тяговий".
     Сьогоднi  Днiпродзержинський сталеливарний завод у зв'язку зi збiльшенням попиту, 
суттєво збiльшує обсяг виготовлення таких вiдливок, як  "Автозчепний пристрiй СА-3" та 
"Хомут тяговий".
     

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство  планує  будь-які  значні  інвестиції  або  придбання,  пов'язані  з  його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
      За останнi п'ять рокiв ВАТ "Днiпровагонмаш" було придбано активiв на загальну суму 
26425,3 тис.грн.  А саме,  у 2006 роцi - на 4569,80 тис.грн., у 2007 - на суму 5824,50 тис.грн., у 
2008  -  на  суму  7800,0  тис.грн,  у  2009  -  на  суму  3389,0  тис.грн,    у  2010  -  на  суму 
4842,0 тис.грн   
       Загальна сума вiдчужених активiв в перiод з 2006 по 2010 роки, виходячи з первiсної 
вартостi активiв, склала 7904,2 тис.грн. Загальна величина зносу активiв за цей перiод склала 
7095,8  тис.грн.,  сума  залишкової  вартостi  вiдчужених  активiв  за  останнi  п'ять  рокiв  - 
808,4 тис.грн.   
       Так, у 2006 роцi первiсна вартiсть вiдчужених активiв дорiвнювала 3047,20 тис.грн., знос 
склав 2809,40 тис.грн., а залишкова вартiсть - 237,80 тис.грн. В 2007 роцi первiсна вартiсть 
вiдчужених  активiв  дорiвнювала  1532,00  тис.грн.,  величина  зносу  -  1477,40  тис.грн., 
залишкова вартiсть склала 54,60 тис.грн. В 2008 роцi первiсна вартiсть вiдчужених активiв 
дорiвнювала 1252,00 тис.грн.,  величина зносу - 1099,0 тис.грн.,  залишкова вартiсть склала 
153,0  тис.грн.   В  2009  роцi  первiсна  вартiсть  вiдчужених  активiв  дорiвнювала 
1249,00 тис.грн.,  величина зносу - 901,0 тис.грн.,  залишкова вартiсть склала 348,0 тис.грн. 
В 2010 роцi первiсна вартiсть вiдчужених активiв дорiвнювала 824,0 тис.грн., величина зносу 
- 809,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 15,0 тис.грн.
     ВАТ  "Днiпровагонмаш"  не  планує  будь-яких  значних  iнвестицiй  або  придбань,  що 
пов'язанi з господарською дiяльнiстю пiдприємства.   

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини  емітента  щодо  них;  виробничі  потужності  та  ступінь  використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно  описати  екологічні  питання,  що  можуть  позначитися  на  використанні 
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення 
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, 
в  тому  числі  вже  зроблених,  опис  методу  фінансування,  прогнозні  дати  початку  та 
закінчення  діяльності  та  очікуване  зростання  виробничих  потужностей  після  її 
завершення



     Основнi засоби  вiдображенi в балансi по вартостi, яка отримана  як рiзниця первiсної  
вартостi, з урахуванням дооцiнок (iндексацiї), якi проводились в 1992-1996 рр. за рiшенням 
Кабiнету Мiнiстрiв України i накопиченої амортизацiї.  
     Залишкова вартiсть  основних засобiв на 31.12.2010р. становить 41465 тис.грн. 
     Основнi засоби  виробничого призначення становлять 39857 тис.грн. 
     Основнi засоби невиробничого призначення становлять 1608 тис.грн. 
     Залишкова вартiсть  основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя), 
становить 1137 тис.грн.
     Залишкова вартiсть  обладнання виробничого призначення дорiвнює 13682 тис.грн. 
     Первiсна  вартiсть  повнiстю  амортизованих  основних  засобiв,  якi  продовжують 
використовуватись, на кiнець року становить  21722 тис.грн.       
     Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду становить 121,0 тис.грн.
     Мiсцезнаходження основних засобiв ВАТ "Днiпровагонмаш":  
 - головний проммайданчик: м. Днiпродзержинськ, вул. Українська, 4; 
 - цех безрейкового транспорту:  м. Днiпродзержинськ,  вул. Садова, 7; 
 - профiлакторiй: м. Днiпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, 8; 
 - базисний склад:  м. Днiпродзержинськ, вул. Широка, 205; 
 - вiддiл кадрiв:  м. Днiпродзержинськ, вул. Аношкiна, 142; 
 -  оздоровчий  табiр  "Сурмач":  Днiпропетровська  обл.,  Царичанський  район,  с.  Могилiв, 
вул. Днiпропетровська, 2-в; 
 - база вiдпочинку "Приморськ": Запорiзька обл., м. Приморськ.
     Мiсцезнаходження  основних  засобiв  ДП  "Стальзавод":  м.  Днiпродзержинськ, 
вул. Українська, 4. 
     У  2010  роцi    виробничi  потужностi  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  були  використанi  по 
вантажним магiстральним вагонам на 72 %, а по промисловим вагонам  - на 100 %. 
     Виробничi потужностi ДП "Стальзавод" в 2010 роцi були використанi на 98 %. 
     Екологiчнi фактори не впливають на активи пiдприємства.    
     ВАТ  "Днiпровагонмаш"  не   планує  найближчим  часом  здiйснювати   капiтальне 
будiвництво.  
     У 2011 роцi плануються наступнi  витрати на розширення та удосконалення основних 
засобiв ВАТ "Днiпровагонмаш":
 - на придбання обладнання - 27497,7 тис.грн.;
 - на дослiдно - конструкторськi роботи - 1623,9 тис.грн.;
 - на програму енергозбереження - 1490,1 тис.грн.;
 - на програмне забезпечення - 585,7 тис.грн.
Метод фiнансування - власнi кошти ВАТ "Днiпровагонмаш".
     На 2011 рiк ДП "Стальзавод"  не має   планiв  щодо   капiтального будiвництва або 
розширення та удосконалення основних засобiв.
    

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень
    Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є:
- погрози пiдвищення рiвня конкуренцiї (поява нових, i перепрофiлювання вагоноремонтних 
заводiв у вагонобудiвнi заводи);
- погрози втрати замовлень (вiдмови постiйних клiєнтiв негативно впливають на виробничу 
дiяльнiсть пiдприємства);
 -  погрози  зниження  попиту  на  продукцiю  (зниження  попиту  з  боку  залiзничних 
адмiнiстрацiй, операторiв i пiдприємств-власникiв);



 - погрози втрати постачальникiв сировини;  
- погрози, пов'язанi з управлiнськими кадрами i персоналом;
 -погрози,  пов'язанi  з  дiяльнiстю  конкурентiв  на  сегментах  ринку  (втрата  вiдповiдного 
положення по випуску наступної  продукцiї:  вагон для окатишiв,  платформа для широкого 
листа i iнших).
     Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд наступних законодавчих та економiчних обмежень:
- змiни законодавства (у вiдношеннi експорту, ПДВ, антидемпiнгових мiр та iнше);
- змiни в  тарифнiй полiтицi залiзничних адмiнiстрацiй країн СНД;
-   iнфляцiйнi  процеси  (змiна  iндексу  цiн  впливає  на  рiвень  рентабельностi  продукцiї 
ВАТ "Днiпровагонмаш").

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 
компенсацій за порушення законодавства
     Штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення дiючого законодавства, сплаченi протягом 
2010 року, складають 166,2 тис.грн. З них сплаченi ВАТ "Днiпровагонмаш" - 113,0 тис.грн.; 
ДП "Стальзавод" - 52,2 тис.грн.; ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" - 1,0 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента
    Фiнансування  дiяльностi  вiдбувається  за  рахунок  отримання  грошових  коштiв  по 
договорам i контрактам вiд продажу продукцiї та послуг, а також за рахунок кредитiв банкiв. 
Полiпшення  показникiв  лiквiдностi  можливо  досягнути  шляхом  зменшення  дебiторської 
заборгованостi.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 
цих договорів
    Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) ВАТ "Днiпровагонмаш" 
на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок по курсу НБУ на 31.12.2010р. 1 долар США - 
7,9617 грн.;  1 рубль РФ - 0,26124 грн.) складає 390841,05 тис.грн., очiкуванi прибутки вiд 
виконання цих договорiв складають - 178863,2 тис.грн.
     На кiнець 2010 року зобов'язання ДП "Стальзавод" по укладеним договорам (контрактам) 
були виконанi у повному обсязi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
   Бюджетом ВАТ "Днiпровагонмаш" на 2011 рiк передбачено виробництво i реалiзацiя 6240 
вагонiв на суму 3343981,8  тис.грн. Заплановане зростання виробництва в 2011 роцi складає 
132,4 %.
     У запланованiй структурi випуску вагонiв 97,1 % складають напiввагони.
     Запланований фонд оплати працi на 2011 рiк вище фактично досягнутого в 2010 роцi, у 
зв'язку  iз  зростанням  обсягу  виробництва,  запланованим  пiдвищенням  тарифних  ставок  i 
окладiв працiвникам пiдприємства, зростанням чисельностi працюючих.
     На соцiальний розвиток, соцiальнi пiльги i гарантiї працiвникам товариства планується 



витратити  в 2011 роцi - 9 млн.грн.
     Передбачений обсяг  продаж ДП "Стальзавод" на 2011 рiк  у порiвняннi з фактом  2010 
року  збiльшений на 18 %. Випуск товарної продукцiї  у 2011 роцi запланований  на 15 % 
вище  аналогiчного показника 2010 року.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік
   Полiтика ВАТ "Днiпровагонмаш" щодо дослiджень та розробок спрямована на розробку 
нових  прогресивних  магiстральних  i  промислових  вагонiв,  якi  вiдповiдають  сучасним 
вимогам, та удосконалення  конструкцiй ранiше створених вагонiв.
     У 2010 роцi  ВАТ "Днiпровагонмаш" працювало над створенням та впровадженням у 
виробництво нових  магiстральних  i промислових вагонiв.
Вiддiлом головного конструктора  виконанi окремi етапи дослiдно-конструкторських робiт:
     1. Розроблена конструкторська документацiя на вагон-хопер критий для зерна та iнших 
харчових вантажiв моделi 19-4146  з об'ємом кузова 112 куб. метрiв. З метою пiдвищення 
конкурентноспроможностi вагона розроблена документацiя  з об'ємом кузова 116 куб. метрiв.
     2. Розроблена конструкторська документацiя на вагон-платформу для великотоннажних 
контейнерiв моделi 13-4147 (80-ти футова).  Розпочато виготовлення дослiдного зразка для 
випробувань на спiвудар, статичних на мiцнiсть та  ресурсних.
     3.  Розроблена  конструкторська  документацiя  на  напiввагон  (глуходонний)  моделi 
12-4102-01 з об'ємом кузова 90 куб. метрiв для виготовлення дослiдного зразка.
     4.  Розроблена   конструкторська   документация   напiввагона   моделi  12-4106-02, 
виготовлено 2  дослiднi  зразки.   08.07.2010р. вiдбулося засiдання  Мiжвiдомчої комiсiї  по 
прийманню дослiдних зразкiв,  де  було ухвалено рiшення про постановку на  виробництво 
даної моделi.
     5. Виконана постановка на виробництво за Лiцензiйним договором № 411 вiд 12.11.2007р. 
апаратiв поглинаючих ПМКП-110.
     6. Розпочато предпроектнi роботи по створенню вагона-платформи для листової сталi 
моделi 13-4094-02 на замовлення ВАТ "Северсталь".
     Всi  витрати  по  створенню  та  освоєнню  нових  розробок  i  удосконаленню  iснуючих 
моделей були виконанi  за власнi кошти ВАТ "Днiпровагонмаш" i складають 734,0 тис.грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
    Судовi справи, стороною в яких виступало ВАТ "Днiпровагонмаш" у 2010 роцi:

1.  Верховний  суд  України  29.08.2006р.  вiдкрив  касацiйне  провадження  за  скаргою 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  на  судове  рiшення  вiд  05.06.2006р.  у  цивiльнiй  справi 
№  22-2386/2006р.  стосовно  скарги  на  рiшення  комiсiї  з  трудових  спорiв,  сума  позову 
складала  358,69  грн.  Але  до  теперiшнього  часу,  всупереч  вимогам ст.  157  ЦПК України 
касацiйна скарга Верховним судом України не була розглянута, з приводу чого, скарга була 
направлена до Верховного суду повторно 03.07.2007р. 

2.   Кiровський  районний  суд  м.  Днiпропетровська  17.04.2006р.  вiдкрив  провадження  за 
позовом Грудциної Л.А. до ВАТ "Днiпровагонмаш" щодо змiни дати й пiдстав звiльнення, 



стягнення  вихiдної  допомоги,  допомоги  у  зв'язку  з  тимчасовою  непрацездатнiстю, 
зобов'язання видати трудову книжку й стягнення середньої заробiтної платнi за час затримки 
у  видачi.  Сума  позовних  вимог  складає  13  049,20  грн.  Позовнi  вимоги  суд  задовольнив 
частково.  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  подало  апеляцiйну  скаргу.  Апеляцiйний  суд 
Днiпропетровської  областi  10.09.2007р.  надiслав  повiдомлення  про  призначення  розгляду 
справи  на  16.01.2008р.  Ухвалою  апеляцiйного  суду  Днiпропетровської  областi  вiд 
06.02.2008р. рiшення першої iнстанцiї вiдмiнено, справу вiдправлено до першої iнстанцiї на 
повторний  розгляд.   Кiровським  районним  судом  м.  Днiпропетровська  розгляд  справи 
перенесено на  2011 рiк.

3. Баглiйським районним судом м. Днiпродзержинська було вiдкрито провадження у справi за 
позовом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  Шляєвої  Е.М.  щодо  стягнення  заборгованостi  за 
житлово-комунальнi  послуги  у  сумi  752,29  грн.  Рiшенням  Баглiйського  районного  суду 
м.  Днiпродзержинська  вiд  24.09.2007р.  позов  задоволено  в  повному  обсязi.  Ухвалою 
Верховного  суду  України  вiд  11.09.2008р.  по  справi  вiдкрито  касацiйне  провадження. 
09.10.2008р.  ВАТ "Днiпровагонмаш" до Верховного Суду України були поданi заперечення 
на  касацiйну  скаргу  Шляєвої  Е.М.  згiдно  Ухвали  Верховного  Суду  України.  За  наданою 
iнформацiєю  Верховним  Судом  України  станом  на  31.12.2009р.  справа  знаходиться  на 
вивченнi  у  Верховному  Судi  України.  Верховний  суд  поновив  строк  апеляцiйного 
провадження  i  направив  справу  на  розгляд  до  апеляцiйної   iнстанцiї.  Постановою   вiд 
26.07.2010р.  апеляцiйну  скаргу  Шляєвої  Е.М.  на  рiшення  Баглiйського  районного  суду 
м. Днiпродзержинська  вiд 24.09.2007р. вiдхилено.

4.  Господарський  суд  Днiпропетровської  областi  20.07.2007р.  вiдкрив  провадження  за 
позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до Днiпродзержинської мiської ради, м. Днiпродзержинськ 
щодо  визнання  протиправним  i  скасування  п.  4.11  рiшення  вiд  01.11.2006р.  №  66-05/V. 
Господарський суд Днiпропетровської областi рiшенням вiд 23.10.2007р. постановив визнати 
рiшення  мiської  ради  протиправним  й  вiдмiнити  його.  Постановою  Днiпропетровського 
апеляцiйного  адмiнiстративного  суду  вiд  15.09.2008р.  апеляцiйна  скарга  задовiльнена 
частково,  а  постанова  господарського  суду  скасована.  Ухвалою  вiд  20.10.2009р.  Вищого 
адмiнiстративного  суду  України  касацiйна  скарга  залишена  без  задоволення.  18.11.2009р. 
подана  скарга  (в  порядку  провадження  за  винятковими  обставинами)  у  Судову  палату  в 
адмiнiстративних справах Верховного суду України. Ухвалою вiд 18.01.2010р. Верховний суд 
України в задоволеннi касацiйної скарги вiдмовив.

5.  Господарський  суд  Днiпропетровської  областi  20.07.2007р.  вiдкрив  провадження  за 
позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до Днiпродзержинської мiської ради, м. Днiпродзержинськ 
щодо  визнання  протиправним  i  скасування  п.  4.11  рiшення  вiд  01.11.2006р.  №  66-05/V. 
Господарський суд Днiпропетровської областi рiшенням вiд 21.08.2007р. постановив визнати 
рiшення  мiської  ради  протиправним  й  вiдмiнити  його.  Ухвалою  Днiпропетровського 
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 02.07.2008р. у задоволеннi заяви про поновлення 
пропущеного  строку  на  подання  апеляцiйної  скарги  вiдмовлено,  а  апеляцiйна  скарга 
залишена  без  розгляду.  01.08.2008р.  подана  касацiйна  скарга,  яка  22.09.2009р.  задоволена 
Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України, та справа направлена до суду апеляцiйної 
iнстанцiї  для  прийняття  апеляцiйної  скарги.  Ухвалою вiд  16.12.2009р.  Днiпропетровський 
апеляцiйний  адмiнiстративний  суд  поновив  строк  апеляцiйного  оскарження  постанови 
Господарського  суду.  Розгляд  справи  призначено  на  19.01.2011р.  Оголошена  перерва  до 
16.02.2011р.



6.  Господарський  суд  Днiпропетровської  областi  08.08.2007р.  вiдкрив  провадження  за 
позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до Державної податкової iнспекцiї у м. Днiпродзержинську 
та до Головного управлiння Держаного казначейства України у Днiпропетровськiй областi 
про  визнання  недiйсним  податкового  повiдомлення  -  рiшення  вiд  12.07.2007р. 
№  2771502/0/25007/10/15-219.  Цiна  позову  складає  3  325  682,00  грн.  Постановою 
Господарського  суду  Днiпропетровської  областi   вiд  17.01.2008р.  позовнi  вимоги 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  задоволенi  у  повному  обсязi.  Постановою  Днiпропетровського 
апеляцiйного  адмiнiстративного  суду  вiд  24.06.2009р.  рiшення  суду  першої  iнстанцiї 
скасовано  частково.  В  частинi  задоволення  позовних  вимог  про  зобов'язання  Головного 
управлiння  Державного  казначейства  в  Днiпропетровськiй  областi  перерахувати  з 
бюджетного рахунку на користь ВАТ "Днiпровагонмаш" суму вiдшкодування - вiдмовлено, в 
рештi  постанова  Господарського  суду  залишена  без  змiн.  23.07.2009р.  Державною 
податковою iнспекцiєю у м. Днiпродзержинську було подано касацiйну скаргу,  02.10.2009 
року  Ухвалою  Вищого  адмiнiстративного  суду  України  було  вiдкрито  касацiйне 
провадження. 21.10.2009р. ВАТ "Днiпровагонмаш" до Вищого адмiнiстративного суду було 
подано  заперечення  на  касацiйну  скаргу.  12.03.2010р.  надано  запит   до  Вищого 
адмiнiстративного суду про дату призначення до розгляду.

7.  Мiжнародний  комерцiйний  арбiтражний  суд  при  ТПП  Бiлорусiї  06.08.2009р.  вiдкрив 
провадження за позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до СЗАТ "Могилевський вагонобудiвний 
завод" щодо порушення строкiв оплати поставленої продукцiї та стягнення пенi на загальну 
суму  352  156,84  дол.  США.  Слухання   справи  вiдбулося  06.11.2009р.,  рiшення  суду 
направлено поштою.
 В  процесi  здiйснення  виконавчих  дiй  боржник  добровiльно  виконав  судовий  наказ 
господарського суду Могильовської  областi № 01-31/27-15/М3/200 вiд 02.06.2010р., про що 
свiдчить постанова господарського суду Могильовської областi  про закiнчення виконавчого 
провадження  вiд 04.08.2010р.

8.  Господарським судом Харкiвської  областi  03.07.2009р. порушено провадження у справi 
№  63/61-09  за  позовом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до  ТОВ  "Iнфралайн"  про  стягнення 
68 200,42 грн.  Господарським судом Харкiвської областi 17.09.2009р. винесено рiшення про 
часткове  задоволення  позову  та  стягнення  з  ТОВ  "Iнфралайн"  на  користь 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  -  45  256,81  грн.  пенi.  05.10.2009р.  Харкiвським  апеляцiйним 
господарським судом прийнято ухвалу про прийняття апеляцiйної скарги   ТОВ "Iнфралайн" 
на рiшення господарського суду Харкiвської областi вiд 17.09.2009р. по справi № 63/61-09. 
Постановою  Харкiвського  апеляцiйного  господарського  суду  вiд  01.12.2009р.  апеляцiйну 
скаргу  ТОВ  "Iнфралайн"  задоволено.  До  Вищого  господарського  суду  України 
ВАТ  "Днiпровагонмаш"  30.12.2009р.  подав  касацiйну  скаргу  на  постанову  Харкiвського 
апеляцiйного  господарського  суду  вiд  01.12.2009р.  Ухвалою Вищого  господарського  суду 
України   вiд  02.03.2010р.  касацiйну  скаргу  на  постанову  Харкiвського  апеляцiйного 
господарського  суду  вiд  01.12.2009р.  повернуто  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  на  пiдставi  п.6. 
статтi  111-3  Господарського  процесуального  кодексу  України.  30.03.2010р. 
ВАТ "Днiпровагонмаш" пiсля усунення зазначених обставин повторно надiслало до Вищого 
господарського суду заяву про поновлення пропущеного строку i  касацiйну скаргу. Ухвалою 
Вищого господарського суду України  строк не поновлено  та касацiйну скаргу повернуто. 
ВАТ "Днiпровагонмаш" 24.06.2010р. звернулося до Верховного суду України з касацiйною 
скаргою на ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касацiйної скарги 
по справi  № 63/61-09 листом вiд 01.07.2010р. Вищий господарський суд України повернув 
касацiйну скаргу  з посиланням на Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 11.03.2010р., 



згiдно якого ухвали вищого спецiалiзованого суду касацiйному оскарженню до Верховного 
Суду України не пiдлягають.

9. 17.08.2009р. Господарським судом м. Києва порушено провадження по справi  № 22/439 за 
позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до ТОВ "Українська транспортно-машинобудiвельна група" 
про  зобов`язання  вчинити  дiї  та  стягнення  пенi  у  сумi  52  698,94  грн.  Рiшенням 
Господарського суду м. Києва вiд 19.02.2010р. № 22/439  позов задоволено в повному обсязi. 
Боржником у добровiльному порядку здiйсненi дiї направленi  на  виконання умов договору.

10.   У  березнi  2010р.   Заводським  районним  судом  м.  Днiпродзержинська  вiдкрито 
провадження по справi № 2-1537/10 за  позовом  Мартинюка А.В. до ВАТ "Днiпровагонмаш" 
про вiдшкодування  шкоди заподiяної  внаслiдок  ДТП.  Цiна позову складає  246810,00 грн. 
Розгляд справи призначено на 07.02.2011р. 

11.  16.05.2009 року ухвалою Заводського  районного  суду  м.  Днiпродзержинська  вiдкрито 
провадження по справi № 2-1507-09 за позовом Шрамченка М.О. до ВАТ "Днiпрвагонмаш" 
про  виплату  матерiальної  допомоги   у  зв`язку  з  тимчасовою  втратою  працездатностi   у 
розмiрi  4765,75  грн.,  моральної  шкоди  3000,00  грн.  Рiшенням  вiд  17.09.2010р.  позов 
задоволено в повному обсязi. 27.09.2010р. до апеляцiйного суду Днiпропетровської областi 
подано  апеляцiйну скаргу на рiшення суду  по справi  № 2-1507/09.

12. 27.05.2010р. Господарським судом Днiпропетровської областi порушено провадження у 
справi за позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до ТОВ "ТГВ- Комплект" про розiрвання договору 
та стягнення 52 000,00 грн.  Рiшенням господарського суду  Днiпропетровської областi вiд 
08.07.2010р. позов задоволено частково, стягнуто 52 000,00 грн. в рештi вiдмовлено. 

13.  Ухвалою  господарського  суду  Днiпропетровської  областi  вiд  26.04.2010р.  порушено 
провадження у справi за позовом ВАТ "Днiпровагонмаш" до ТОВ "Трансмаш" про стягнення 
2452563,49  грн.  за  порушення  строкiв  оплати  за  договором купiвлi  -  продажу.  Рiшенням 
господарського  суду   вiд  24.06.2010р.  позовнi  вимоги  задоволеннi.  Ухвалою 
Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду  вiд 04.08.2010р. прийнято апеляцiйну 
скаргу  ТОВ  "Трансмаш"   до  розгляду.  Постановою  Днiпропетровського  апеляцiйного 
господарського  суду  вiд  06.09.2010р.  по  справi  №  6/166-10   апеляцiйну  скаргу 
ТОВ  "Трансмаш"  залишено  без  задоволення,  рiшення  господарського  суду 
Днiпропетровської областi  вiд 24.06.2010р. без змiн.

14.  Ухвалою  господарського  суду  Днiпропетровської  областi  вiд  17.12.2010р.  порушено 
провадження  по  справi  №  17/405-10    за  позовом  ВАТ  "Днiпровагонмаш"  до 
ТОВ  "Днiпросталь  -  Київ".  Цiна  позову  становить  13012  грн.  Справу  призначено  на 
20.01.2011р. Рiшенням вiд 20.01.2011р. позов задоволено в повному обсязi.

15.  Ухвалою  господарського суду Днiпропетровської  областi  вiд 13.09.2010р.  порушено 
провадження  по  справi   №  11/224-10  за   позовом  Днiпродзержинської   мiської  Ради  до 
ВАТ "Днiпровагонмаш"  про внесення змiн до п. 3.1. договору оренди земельної дiлянки, що 
знаходиться за адресою: м. Днiпродзержинськ, пр. Аношкiна, 142 . Рiшенням господарського 
суду  вiд  30.09.2010р.  в  позовних  вимогах вiдмовлено.  Апеляцiйним господарським судом 
Днiпропетровської  областi   за   апеляцiйною  скаргою   Днiпродзержинської  мiської  ради 
порушено  провадження   по  справi   (ухвала  вiд  22.10.2010р).  Згiдно  постанови 
Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 10.11.2010р.  апеляцiйну скаргу 



залишено  без  задоволення,  а  рiшення  господарського  суду  Днiпропетровської  областi  без 
змiн.  Подано  касацiйну  скаргу.  За  результатами  касацiйного  розгляду  постанову 
Днiпропетровського  апеляцiйного  господарського  суду  скасовано  i  справу  направлено  на 
розгляд до господарського суду Днiпропетровської областi.

16.  Ухвалою  господарського суду Днiпропетровської  областi  вiд 09.09.2010р.  порушено 
провадження  по  справi   №  25/210-10  за   позовом  Днiпродзержинської   мiської  Ради  до 
ВАТ "Днiпровагонмаш"  про внесення змiн до п. 3.1. договору оренди земельної дiлянки, що 
знаходиться за адресою: м. Днiпродзержинськ,  вул.  Садова,  7.  Рiшенням  господарського 
суду вiд 30.09.2010р. позовнi вимоги задоволеннi. Апеляцiйну скаргу ВАТ "Днiпровагонмаш" 
не  прийнято  до  розгляду  згiдно  ухвали  Днiпропетровського  апеляцiйного  господарського 
суду вiд 12.11.2010р.
ВАТ "Днiпровагонмаш"  подано  касацiйну  скаргу.  За   результатами  касацiйного  розгляду 
ухвалу Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 12.11.2010р. скасовано.

17. Ухвалою  господарського суду Днiпропетровської  областi  вiд 29.11.2010р.  порушено 
провадження  по  справi   №  6/474-10  за   позовом  Днiпродзержинської   мiської  Ради  до 
ВАТ "Днiпровагонмаш"  про внесення змiн до п. 3.1. договору оренди земельної дiлянки, що 
знаходиться  за  адресою:  м.  Днiпродзержинськ,  вул.  Павлика  Морозова,  8.  Ухвалою  вiд 
21.12.2010р. розгляд справи вiдкладено до 27.01.2011р. 

18.  Ухвалою  господарського суду Днiпропетровської  областi  вiд 31.12.2010р.  порушено 
провадження  по  справi   №  27/25-11  за   позовом  прокурора  Заводського  району 
м. Днiпродзержинська в iнтересах держави  в особi  Днiпродзержинської   мiської Ради до 
ВАТ "Днiпровагонмаш"  про внесення змiн до п. 3.1. договору оренди земельної дiлянки, що 
знаходиться  за  адресою:  м.  Днiпродзержинськ,  вул.  Басейна,  1   i  призначено  розгляд  на 
01.02.2011р. 

Судовi справи, стороною в яких виступало ДП "Стальзавод" у 2010 роцi:

1.  26.08.2010р.  ДП  "Стальзавод"  звернувся  з  позовною  заявою  до  Господарського  суду 
Запорiзької  областi  про стягнення з ВАТ "Дослiдно-експерементальний механiчний завод" 
77620,80  грн.  попередньої  оплати  за  непоставлену  продукцiю.  Предмет  спору  виник  з 
договору поставки. 30.08.2010р. Господарським судом Запорiзької областi прийнята позовна 
заява  та  порушено  провадження  по  справi  №  24/299.  29.11.2010р.  ВАТ  "Дослiдно-
експерементальний  механiчний  завод"  подало  до  суду  зустрiчну  позовну  заяву  про 
зобов'язання  ДП  "Стальзавод"  забрати  продукцiю  за  договором  поставки.  30.12.2010р. 
Господарським судом Запорiзької областi винесено рiшення по справi № 24/299 яким в позовi 
ДП "Стальзавод" вiдмовлено, а зустрiчну позовну заяву ВАТ "Дослiдно-експерементальний 
механiчний завод" задоволено. ДП "Стальзавод" зобов'язано забрати продукцiю за договором 
поставки. 
                                       
2.  01.02.2010р.  ДП "Стальзавод"  звернулось  з  позовною заявою до  Господарського  суду 
Луганської  областi  про  стягнення  з  ТОВ  "Сталь-Iнвест"  збиткiв  в  сумi  47949,96  грн.  в 
порядку  регресу.  Предмет  спору  виник  з  договору  поставки.  15.02.2010р.  Господарським 
судом  Луганської  областi  прийнята  позовна  заява  та  порушено  провадження  по  справi 
№ 17/24. 12.04.2010р. Господарським судом Луганської областi винесено рiшення по справi 
№ 174/24,  яким в позовi ДП "Стальзавод" вiдмовлено. 28.04.2010р. ДП "Стальзавод" подало 
апеляцiйну  скаргу  на  рiшення  господарського  суду.  08.06.2010р.  Луганський  апеляцiйний 



господарський суд винiс постанову про залишення апеляцiйної скарги ДП "Стальзавод" без 
задоволення.  08.07.2010р.  ДП  "Стальзавод"  подало  касацiйну  скаргу  на  рiшення 
господарського  суду  та  постанову апеляцiйного  господарського  суду.  14.10.2010р.  Вищий 
господарський суд винiс постанову про залишення касацiйної скарги ДП "Стальзавод" без 
задоволення.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати 
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі
    Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi ВАТ "Днiпровагонмаш" немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис. грн.)
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого призначення: 41 822,000 39 857,00
0 0,000 0,000 41 822,000 39 857,00

0

  будівлі та споруди 22 446,000 21 263,00
0 0,000 0,000 22 446,000 21 263,00

0

  машини та обладнання 14 789,000 13 682,00
0 0,000 0,000 14 789,000 13 682,00

0
  транспортні засоби 788,000 788,000 0,000 0,000 788,000 788,000
  інші 3 799,000 4 124,000 0,000 0,000 3 799,000 4 124,000
2. Невиробничого призначення: 1 652,000 1 608,000 0,000 0,000 1 652,000 1 608,000
  будівлі та споруди 1 523,000 1 480,000 0,000 0,000 1 523,000 1 480,000
  машини та обладнання 23,000 25,000 0,000 0,000 23,000 25,000
  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  інші 106,000 103,000 0,000 0,000 106,000 103,000

Усього 43 474,000 41 465,00
0 0,000 0,000 43 474,000 41 465,00

0
Опис      Згiдно  з  облiковою  полiтикою  пiдприємства,  основними  засобами 

визнаються активи, вартiстю бiльше 1000 грн.,  очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Спецiальнi iнструменти 
та спецiальнi  пристрої,  незалежно вiд вартостi,  очiкуваний строк корисного 
використання  (експлуатацiї)  яких  бiльше  одного  року,    облiковуються  на 
рахунках iнших необоротних  матерiальних активiв. При вводi в експлуатацiю 
комiсiя,  призначена  наказом,  визначає  очiкуваний  строк  корисного 
використання (експлуатацiї) основних засобiв.
     Пiдприємством  використовується  прямолiнiйний  метод  нарахування 
амортизацiї. Термiн корисного використання основних засобiв був  визначений 
пiдприємством у дiапазонi з 2 до 100  рокiв.

     Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення :  
 - будiвлi та споруди   на початок перiоду - 70411,0 тис.грн.;
 - будiвлi та споруди   на кiнець перiоду  -  70579,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на початок перiоду - 44266,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на кiнець перiоду - 46226,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на початок перiоду - 6026,0 тис.грн.;



 - транспортнi засоби на кiнець перiоду - 6232,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на початок перiоду - 6443,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на кiнець перiоду - 6463,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на початок перiоду - 736,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на кiнець перiоду - 827,0 тис.грн.;
 - бiблiотечнi фонди на початок перiоду - 77,0 тис.грн.;
 - бiблiотечнi фонди на кiнець перiоду - 77,0 тис.грн.;
 -  малоцiннi  необоротнi  матерiальнi  активи  на  початок  перiоду  -  8813,0 
тис.грн.;
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на кiнець перiоду - 10587,0 тис.грн.

     Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення : 
 - будiвлi та споруди   на початок перiоду - 2337,0 тис.грн.;
 - будiвлi та споруди   на кiнець перiоду  -  2337,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на початок перiоду - 128,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на кiнець перiоду - 125,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на початок перiоду - 0,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на кiнець перiоду - 0,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на початок перiоду - 149,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на кiнець перiоду - 151,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на початок перiоду - 207,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на кiнець перiоду - 122,0 тис.грн.;
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на початок перiоду - 108,0 тис.грн.;
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на кiнець перiоду - 112,0 тис.грн.

     Знос основних засобiв виробничого призначення : 
 - будiвлi та споруди   на початок перiоду - 47965,0 тис.грн.;
 - будiвлi та споруди   на кiнець перiоду  -  49316,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на початок перiоду - 29450,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на кiнець перiоду - 32544,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на початок перiоду - 5238,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на кiнець перiоду - 5444,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на початок перiоду - 5099,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на кiнець перiоду - 5177,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на початок перiоду - 537,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на кiнець перiоду - 590,0 тис.грн.;
 - бiблiотечнi фонди на початок перiоду - 77,0 тис.грн.;
 - бiблiотечнi фонди на кiнець перiоду - 77,0 тис.грн.;
 -  малоцiннi  необоротнi  матерiальнi  активи  на  початок  перiоду  -  6760,0 
тис.грн.;
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на кiнець перiоду - 7986,0 тис.грн.

     Знос основних засобiв невиробничого призначення : 
 - будiвлi та споруди   на початок перiоду - 814,0 тис.грн.;
 - будiвлi та споруди   на кiнець перiоду  -  857,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на початок перiоду - 105,0 тис.грн.;
 - машини та обладнання на кiнець перiоду - 100,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на початок перiоду - 0,0 тис.грн.;
 - транспортнi засоби на кiнець перiоду - 0,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на початок перiоду - 104,0 тис.грн.;
 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на кiнець перiоду - 105,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на початок перiоду - 146,0 тис.грн.;
 - iншi основнi засоби  на кiнець перiоду - 65,0 тис.грн.;
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на початок перiоду - 108,0 тис.грн.;
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на кiнець перiоду  - 112,0 тис.грн.

     Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення:
 - будiвлi та споруди - 69,9%;



 - машини та обладнання - 70,4%;
 - транспортнi засоби - 87,4%;
 - iншi - 77,0%.

     Ступiнь зносу основних засобiв невиробничого призначення:
 - будiвлi та споруди - 36,8%;
 - машини та обладнання - 80,0%;
 - iншi - 73,2%.

     Основнi засоби використовуються до строку їх фiзичного зносу.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн.)

452 681,000 138 397,000

Статутний капітал (тис. грн.) 8 318,000 8 318,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 8 318,000 8 318,000
Опис   При  формуваннi  фiнансової  звiтностi  на  31.12.2010р.  було  здiйснено  коригування  форми  1 

"Баланс" на початок року у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в 
облiковiй полiтицi":
- виявленi в звiтному перiодi витрати  минулого року на суму  - 5704,0 тис.грн. В зв'язку з цим,  
збiльшено нерозподiлений прибуток на 5704,0тис. грн.:  

зменшено:
       рядок 120 "Незавершене виробництво" на суму 17,0 тис. грн.; 
зменшено:
       рядок 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" на суму 100,0 тис. грн.; 
зменшено:
       рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" на  суму  33,0 
тис. грн.;
збiльшено:
       рядок 530 " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на суму 9,0 тис. грн.;
       рядок 550 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - на суму 1,0 тис.грн.;   
       рядок 570 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - на суму  120,0 тис. грн.;
       рядок 580 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - на суму  3,0 тис. грн.;
зменшено:  
       рядок 330 "Iнший додатковий капiтал" - на суму  5987,0 тис. грн.

     Таким чином, змiни по рядку  350 балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)"  
склали 5704,0 тис. грн., залишок  на 01.01.2010р. склав 31750,0 тис. грн.

     На пiдставi вищевикладеного вiдповiднi змiни знайшли своє вiдображення у формах фiнансової  
звiтностi: "Звiт про власний капiтал".

     Методика  розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2009 рiк. 

1.  Пiд вартiстю чистих активiв розумiється  величина,  яка визначається шляхом вирахування iз 
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Для  визначення  вартостi  чистих  активiв  складається  розрахунок  за  даними  бухгалтерської 
звiтностi  вiдповiдно  до  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  облiку  N  2  "Баланс",  
затвердженого  наказом  Мiнiстерства  фiнансiв  України  31.03.1999р.  N  87  зi  змiнами  та 
доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. N 396/3689. 

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 

2.1. Необоротнi активи: 



- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 1453,0 тис.грн.;
- незавершене будiвництво - 2020,0 тис.грн.;
- основнi засоби (залишкова вартiсть) - 43474,0 тис.грн.;
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0,0 тис.грн.;
- iншi фiнансовi iнвестицiї - 12,0 тис.грн.;
- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 15,0 тис.грн.;
- вiдстроченi податковi активи - 6899,0 тис.грн.
Оборотнi активи: 
- запаси - 198219,0 тис.грн.;
- векселi одержанi - 63,0 тис.грн.;
- дебiторська заборгованiсть - 153852,0 тис.грн.;
- поточнi фiнансовi зобов'язання - 47580,0 тис.грн.;
- грошовi кошти - 67450,0 тис.грн.;
- iншi оборотнi активи -15215,0 тис.грн.

2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 3170,0 тис.грн.

3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгостроковi зобов'язання - 1038,0 тис.грн.

3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. 
- короткостроковi кредити банкiв  - 252056,0 тис.грн.;
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.;
- виданi векселi - 0,0 тис.грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 39257,0 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з одержаних авансiв - 52046,0 тис.грн.;
- з бюджетом - 969,0 тис.грн.;
- з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.;
- зi страхування - 1551,0 тис.грн.;
- з оплати працi - 3231,0 тис.грн.;
- з учасниками - 509,0 тис.грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 44820,0 тис.грн.

3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 5548,0 тис.грн.

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн.

4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: 
Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
Чистi активи = (536252,0 + 3170,0) - (1038,0 + 394439,0 + 5548,0 + 0,0) = 138397,0 тис.грн.

     Методика  розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2010  рiк. 

1.  Пiд вартiстю чистих активiв розумiється  величина,  яка визначається шляхом вирахування iз 
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Для  визначення  вартостi  чистих  активiв  складається  розрахунок  за  даними  бухгалтерської 
звiтностi  вiдповiдно  до  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  облiку  N  2  "Баланс",  
затвердженого  наказом  Мiнiстерства  фiнансiв  України  31.03.1999р.  N  87  зi  змiнами  та 
доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. N 396/3689. 

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 

2.1. Необоротнi активи: 
- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -1106,0 тис.грн.;



- незавершене будiвництво - 4245,0 тис.грн.;
- основнi засоби (залишкова вартiсть) - 41465,0 тис.грн.;
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0,0 тис.грн.;
- iншi фiнансовi iнвестицiї - 12,0 тис.грн.;
- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 21,0 тис.грн.;
- вiдстроченi податковi активи - 21307,0 тис.грн.
Оборотнi активи: 
- запаси - 290985,0 тис.грн.;
- векселi одержанi - 26,0 тис.грн.;
- дебiторська заборгованiсть - 473733,0 тис.грн.;
- поточнi фiнансовi зобов'язання - 6710,0 тис.грн.;
- грошовi кошти - 116961,0 тис.грн.;
- iншi оборотнi активи - 8194,0 тис.грн.

2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 9319,0 тис.грн.

2.3.Необоротнi активи та групи вибуття - 64,0 тис.грн.

3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгостроковi зобов'язання - 6026,0 тис.грн.

3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. 
- короткостроковi кредити банкiв  - 226652,0 тис.грн.;
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.;
- виданi векселi - 0,0 тис.грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29503,0 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з одержаних авансiв - 135326,0 тис.грн.;
- з бюджетом - 73002,0 тис.грн.;
- з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.;
- зi страхування - 3463,0 тис.грн.;
- з оплати працi - 7062,0 тис.грн.;
- з учасниками - 486,0 тис.грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 29432,0 тис.грн.

3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 10515,0 тис.грн.

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн.

4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: 
Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
Чистi активи = (964765,0 + 9319,0 + 64,0) - (6026,0 + 504926,0 + 10515,0 + 0,0) = 452681,0 тис.грн.
      

Висновок      Товариство вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова 
вартiсть чистих активiв складає 452681,0 тис. грн. та не є  меншою вiд розмiру статутного капiталу 
товариства - 8318,0 тис. грн.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 226 652,000 X X
у тому числі:
Короткостроковий 15.12.2010 78 911,000 11 10.12.2012
Короткостроковий 15.12.2010 23 885,000 8,7 12.12.2011



Короткостроковий 15.12.2010 7 962,000 6,5 12.12.2011
Короткостроковий 15.12.2010 7 962,000 7,5 12.12.2011
Короткостроковий 15.12.2010 7 962,000 8 12.12.2011
Короткостроковий 29.10.2010 99 970,000 27 29.10.2011
Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0,000 X X

0,000 0
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0,000 X X

0,000 0
за сертификатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0,000 X X

0,000 0
за векселями (всього) X 0,000 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом):

X 0,000 X X

0,000 0
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): X 0,000 X X

0,000 X
Податкові зобов’язання X 73 002,000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3 700,000 X X
Інші зобов’язання X 207 598,000 X X
Усього зобов’язань X 510 952,000 X X

Опис

     Процентна ставка в таблицi приведена за користування кредитом 
у доларах США. По останьому короткостроковому кредиту - в 
гривнi.  
   В iншi зобов'язання входить:  
1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29503,0 
тис.грн.;     
2. Поточнi зобов'язання  за розрахунками:
  - з одержаних авансiв - 135326,0 тис.грн.; 
  - з страхування - 3463,0 тис. грн.;   
  - з оплати працi - 7062,0 тис. грн.;
  -  з учасниками - 486,0 тис.грн.    
3. Iншi поточнi зобов'язання - 25732,0 тис.грн.  
4. Довгостроковi зобов'язання  - 6026,0 тис.грн.  
Усього по iншим зобов'язанням  207598,0 тис.грн.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду
Дата 

виникненн
я події

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин
Вид інформації

1 2 3
15.01.2010 18.01.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій
23.02.2010 24.02.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій
22.04.2010 22.04.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.08.2010 27.08.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій
12.11.2010 12.11.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 



відсотків голосуючих акцій
15.12.2010 16.12.2010 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента
16.12.2010 16.12.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2008 2 1
2 2009 2 1
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше 
(запишіть)

д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше 
(запишіть)

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так Ні

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення X



про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X

Інше 
(запишіть)

У 2010 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ 
"Днiпровагонмаш" не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 4
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 0

5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 
акцій 0

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  72

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші 
(запишіть)

Комiтетiв не створено.

Інші 
(запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інші 
(запишіть)

д/н



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?

Так Ні
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X
3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X
4 Відсутність конфлікту інтересів X
5 Граничний вік X
6 Відсутні будь-які вимоги X

7 Інші (запишіть)
д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена X

Інше 
(запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні 
збори 

акціонерів

Засідання 
наглядової 

ради

Засідання 
правління

1 Члени правління (директор) так ні так
2 Загальний відділ ні ні ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні так ні

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
5 Секретар правління ні ні ні
6 Секретар загальних зборів ні ні ні
7 Секретар наглядової ради ні ні ні
8 Корпоративний секретар ні ні ні

9 Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами так так ні



10 Інше (запишіть)
д/н

ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань?

Загальн
і збори 
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий 

орган

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) так ні ні ні

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так так ні ні

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради так так ні ні

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні ні ні

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління так ні ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні

Затвердження аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, 
від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 
так



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8 Інше 
(запишіть)

Положення про Київське представництво вiдкритого акцiонерного 
товариства "Днiпровагонмаш"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

базі даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів

 Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства

1

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності

так так так так ні

2

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотків та більше 
статутного 
капіталу

ні так так так ні

3

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства

так так так так ні

4
Статут та 
внутрішні 
документи

так ні так так ні

5

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення

так ні так так ні

6 Розмір винагороди ні ні ні ні ні



посадових осіб 
акціонерного 
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше 
(запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше 
(запишіть)

Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох 
рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше 
(запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні

З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X



За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів X

Інше 
(запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 
(так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть)
д/н X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X



Інше 
(запишіть)

У зв'язку з переведенням випуску iменних акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 
прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: д/н

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 
вашому акціонерному товаристві?
д/н

КОДИ
Дата 31.12.2010

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819
Територія Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ за КОАТУУ 1210436900
Форма власності за КОПФГ 231
Орган 
державного 
управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024

Вид економічної 
діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу за КВЕД 35.20.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума

Адреса  Дніпропетровська обл. д/н р-н 51925 м. 
Днiпродзержинськ вул. Українська, буд. 4

Баланс
Станом на 31.12.2010 p.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4



I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
    залишкова вартість 010 1 453 1 106
    первісна вартість 011 3 250 3 297
    накопичена амортизація 012 ( 1 797 ) ( 2 191 )
Незавершене будівництво 020 2 020 4 245
Основні засоби:
    залишкова вартість 030 43 474 41 465
    первісна вартість 031 139 883 143 837
    знос 032 ( 96 409 ) ( 102 372 )
Довгострокові біологічні активи:
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0

    інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 15 21
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 6 899 21 307
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 53 873 68 156
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 113 801 178 967
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 47 304 69 646
Готова продукція 130 8 988 40 332
Товари 140 28 126 2 040
Векселі одержані 150 63 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
    чиста реалізаційна вартість 160 44 461 100 168
    первісна вартість 161 44 461 100 170
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 2 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
    за бюджетом 170 53 804 119 113
    за виданими авансами 180 17 878 79 926
    з нарахованих доходів 190 81 2
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 37 628 174 524
Поточні фінансові інвестиції 220 47 580 6 710
Грошові кошти та їх еквіваленти:
    в національній валюті 230 33 733 78 031
    у т. ч. в касі 231 0 2
    в іноземній валюті 240 33 717 38 930
Інші оборотні активи 250 15 215 8 194
Усього за розділом II 260 482 379 896 609
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 170 9 319
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 64
Баланс 280 539 422 974 148

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4



I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8 318 8 318
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 87 321 87 321
Резервний капітал 340 10 351 10 351
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 31 750 345 791
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 20 -256
Усього а розділом I 380 138 363 452 128
Частка меншості 385 34 553
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 5 548 10 515
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 5 548 10 515
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 920 5 968
Інші довгострокові зобов’язання 470 118 58
Усього за розділом ІІІ 480 1 038 6 026
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 252 056 226 652
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 39 257 29 503
Поточні зобов’язання за розрахунками:
    з одержаних авансів 540 52 046 135 326
    з бюджетом 550 969 73 002
    з позабюджетних платежів 560 0 0
    зі страхування 570 1 551 3 463
    з оплати праці 580 3 231 7 062
    з учасниками 590 509 486
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобовязання 610 44 820 29 432
Усього за розділом IV 620 394 439 504 926
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 539 422 974 148

Примітки:      На виконання вимог  п.11  Положення (стандарту) бухгалтерського облiку  1 "Загальнi вимоги до  
фiнансової звiтностi" - в рядках "Балансу", що не мають показникiв замiсть, "0" - необхiдно вважати "-".   
     Фiнансова  звiтнiсть,  що  надається,  грунтується  на  принципах  i  способах  розкриття  iнформацiї,  якi  
регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.   
     Основнi допущення -  принцип нарахування та безперервностi.   
     Основнi  засоби   вiдображенi  в  "Балансi"   по  вартостi,  яка  отримана   як  рiзниця первiсної  вартостi,  з  
урахуванням дооцiнок (iндексацiї), якi проводились в 1992-1996рр. за рiшенням КМУ i накопиченої амортизацiї. 
     Пiдприємством  використовується  прямолiнiйний  метод  нарахування  амортизацiї.  Термiн  корисного 
використання основних засобiв був  визначений пiдприємством у дiапазонi вiд 2 до 100  рокiв.    
     Амортизацiя групи "Iншi необоротнi матерiальнi активи" нараховується в першому мiсяцi використання  
об'єктiв у розмiрi 100 % їх вартостi.    
     Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi,  тобто за фактичними витратами на їх  



придбання, спорудження i  виготовлення.   
     Нематерiальнi  активи  вiдображенi  в  "Балансi"   пiдприємства  за  первiсною  вартiстю за  вирахуванням 
накопиченої амортизацiї.   
     Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
     Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх  
первiсну  вартiсть.   При  перемiщеннi  запасiв  з  базових  складiв  в  пiдроздiли  та  при  продажу  запасiв 
застосовувався метод iдентифiкованої собiвартостi оцiнки вiдповiдної одиницi  запасiв.  При передачi запасiв у  
виробництво  їхня  оцiнка  здiйснювалася  за  методом   середньозваженої  собiвартостi,  при  вибуттi  товарiв  в 
роздрiбнiй  торгiвлi  оцiнка  проводилась  за  цiнами  продажу.   Собiвартiсть   реалiзованої  готової  продукцiї  
розраховувалась по фактичнiй собiвартостi з використанням методу середньозваженої  собiвартостi.    
     Транспортно-заготiвельнi  витрати  облiковуються  на  окремому рахунку i  щомiсяця розподiляються  мiж 
сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою вибулих за звiтний мiсяць запасiв.   
     Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства величина резерву  сумнiвних боргiв визначається на основi 
класифiкацiї дебiторської заборгованостi.

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна



КОДИ
Дата 31.12.2010

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819
Територія Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ за КОАТУУ 1210436900
Орган 
державного 
управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024

Вид економічної 
діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу за КВЕД 35.20.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Звіт про фінансові результати

за 2010 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
рядка

За звітний період За попередній 
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2 646 314 324 189
Податок на додану вартість 015 ( 284 592 ) ( 29 386 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 035 2 361 722 294 803

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1 912 084 ) ( 350 157 )
Валовий прибуток:
   прибуток 050 449 638 0

   збиток 055 ( 0 ) ( 55 354 )
Інші операційні доходи 060 1 460 269 264 255
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 49 689 ) ( 30 826 )
Витрати на збут 080 ( 32 283 ) ( 11 525 )
Інші операційні витрати 090 ( 1 358 738 ) ( 270 370 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток 100 469 197 0

    збиток 105 ( 0 ) ( 103 820 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 505 1 127
Інші доходи 130 244 107 50 246
Фінансові витрати 140 ( 44 224 ) ( 45 796 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 247 690 ) ( 46 957 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
   прибуток 170 421 895 0

    збиток 175 ( 0 ) ( 145 200 )
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176 0 0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )



Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 107 834 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 8 061
Фінансові результати від звичайної діяльності:
   прибуток 190 314 061 0

    збиток 195 ( 0 ) ( 137 139 )
Надзвичайні:
   доходи 200 0 0

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 20 29
Чистий:
   прибуток 220 314 041 0

    збиток 225 ( 0 ) ( 137 168 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 1 402 571 227 614
Витрати на оплату праці 240 148 568 57 065
Відрахування на соціальні заходи 250 60 768 23 718
Амортизація 260 7 165 7 519
Інші операційни витрати 270 73 932 32 070
Разом 280 1 693 004 347 986

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 16635800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 16635800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 18,87742 -8,24535
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 18,87742 -8,24535
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки:      На виконання вимог  п.11  Положення (стандарту) бухгалтерського облiку  1 "Загальнi вимоги до  
фiнансової  звiтностi"  -  в  рядках  "Звiту  про  фiнансовi  результати",  що  не  мають  показникiв,  замiсть  "0"  - 
необхiдно вважати "-".  
     При визначеннi доходу в звiтному перiодi використовувався метод  нарахування. Доходи визначаються у 
бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.  
     Витрати  у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були  
здiйсненi.
     Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.
     За пiдсумками дiяльностi за 2010р. пiдприємством отримано:
 - iнший операцiйний доход - 1460269 тис.грн., у тому числi доход вiд конвертацiї валюти - 1148853 тис.грн.;
 - iншi операцiйнi витрати - 1358738 тис. грн., у тому числi собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 1149696 
тис. грн.

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна



КОДИ
Дата 31.12.2010

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819
Територія Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ за КОАТУУ 1210436900
Орган 
державного 
управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024

Вид економічної 
діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу за КВЕД 35.20.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Звіт про рух грошових коштів

за 2010 рік
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток

1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 010 0 0 0 0

Коригування на:
    амортизацію необоротних активів 020 0 X 0 X

    збільшення (зменшення) 
забезпечень 030 0 0 0 0

    збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0

    збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності 050 0 0 0 0

Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної 
діяльності до зміни в чистих 
оборотних активах

070 0 0 0 0

Зменшення (збільшення):
    оборотних активів 080 0 0 0 0

    витрат майбутніх періодів 090 0 0 0 0
Збільшення (зменшення):
    поточних зобов’язань 100 0 0 0 0

    доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної 
діяльності 120 0 0 0 0

Сплачені:
    відсотки 130 X 0 X 0

    податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 150 0 0 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 170 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності
Реалізація:
    фінансових інвестицій 180 0 X 0 X

    необоротних активів 190 0 X 0 X
    майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
    відсотки 210 0 X 0 X

    дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X



Придбання:
    фінансових інвестицій 240 X 0 X 0

    необоротних активів 250 X 0 X 0
    майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 280 0 0 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 300 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 370 0 0 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 390 0 0 0 0

Чистий рух коштів за звітній період 400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 410 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 420 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 0 X 0 X
Примітки: 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович
Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна



КОДИ
Дата 31.12.2010

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819
Територія Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ за КОАТУУ 1210436900
Орган 
державного 
управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ 
НА за СПОДУ 6024

Вид економічної 
діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу за КВЕД 35.20.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Звіт про власний капітал

за 2010 рік
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіл
ений 

прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 8 318 0 603 93 328 10 351 26 046 0 0 138 646
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 5 704 0 0 5 704
Інші зміни 040 0 0 0 -5 987 0 0 0 0 -5 987
Скоригований залишок на 
початок року

050 8 318 0 603 87 341 10 351 31 750 0 0 138 363

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних 
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних 
активів

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період

130 0 0 0 0 0 314 041 0 0 314 041

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0



(дивіденди)
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з 
капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної 
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих 
збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані 
активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 -276 0 0 0 0 -276
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -276 0 314 041 0 0 313 765
Залишок на кінець року 300 8 318 0 603 87 065 10 351 345 791 0 0 452 128

Примітки:      На виконання вимог  п.11  Положення (стандарту) бухгалтерського облiку  1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" - в рядках "Звiту про  
власний капiтал", що не мають показникiв, замiсть "0" - необхiдно вважати  "-".    
     При формуваннi  фiнансової  звiтностi  на 31.12.2010р.  було  здiйснено коригування форми 1 "Баланс" на початок року у вiдповiдностi  до вимог П(С)БО 6  
"Виправлення помилок та змiни в облiковiй полiтицi":
- виявленi в звiтному перiодi витрати  минулого року на суму  - 5704,0 тис.грн. В зв'язку з цим, збiльшено нерозподiлений прибуток на 5704,0 тис. грн.:  

зменшено:
       рядок 120 "Незавершене виробництво" на суму 17,0 тис. грн.; 
зменшено:
       рядок 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" на суму 100,0 тис. грн.; 
зменшено:
       рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" на  суму  33,0 тис. грн.;
  збiльшено:



       рядок 530 " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на суму 9,0 тис. грн.;
       рядок 550 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - на суму 1,0 тис.грн.;   
       рядок 570 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - на суму  120,0 тис. грн.;
       рядок 580 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - на суму  3,0 тис. грн.;
зменшено:  
       рядок 330 "Iнший додатковий капiтал" - на суму  5987,0 тис. грн.

     Таким чином, змiни по рядку  350 балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" склали 5704,0 тис. грн., залишок  на 01.01.2010р. склав 31750,0 тис.  
грн.

     Вiдповiднi змiни знайшли своє вiдображення у формi "Звiт про власний капiтал".

     Статутний капiтал пiдприємства складає 8 317 900,00 (вiсiм мiльйонiв триста сiмнадцять тисяч дев'ятсот) гривень та його розподiлено на 16 635 800 (шiстнадцять  
мiльйонiв шiстсот тридцять п'ять тисяч вiсiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 (п'ятдесят) копiйок кожна. 
     Статутний капiтал сплачено повнiстю i протягом звiтного перiоду його розмiр не змiнювався. 
     
      Засновником ВАТ  "Днiпровагонмаш"  є Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, його частка у статутному  
капiталi на 31.12.2010р. вiдсутня. 
       Акцiй, якi належать самому пiдприємству, його дочiрньому пiдприємству, немає.  
       У зв'язку з тим, що привiлейованi акцiї не випускалися,  дивiдендiв, не сплачених по ним, немає.  
       
     Станом на 31.12.2010 року власниками акцiй ВАТ "Днiпровагонмаш", що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй  ВАТ "Днiпровагонмаш", є: 
        - ЗАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз";
        - ПрАТ "Страхова Група "Тас";
        - ПАТ  "АБ "Бiзнес Стандарт".
       
     Акцiонери товариства мають право:
     1) брати участь в управлiннi  товариством  (через  участь  та голосування   на   загальних   зборах акцiонерiв особисто  або  через  своїх представникiв);
     2) одержувати    iнформацiю    про   дiяльнiсть   товариства. На вимогу акцiонера товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти про 
фiнансово - господарську дiяльнiсть товариства, протоколи органiв управлiння товариства;
     3) виходу  iз  товариства  шляхом  вiдчуження  належних  йому акцiй.  Акцiонер  має  право  вiльно розпоряджатися належними йому акцiями товариства,  
зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх  на  користь  iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це 
дозволу iнших акцiонерiв або товариства;
     4) брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частину (дивiденди);
     5) на переважне  придбання акцiй товариства, що розмiщуються, в  порядку, визначеному законодавством та нормативними актами Державної комiсiї з цiнних  
паперiв та фондового ринку України;
     6) вимагати обов'язкового викупу товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках  та  порядку,  передбачених  законодавством  та внутрiшнiми 
документами товариства;
     7) одержати  у разi лiквiдацiї товариства,  частку  вартостi майна товариства,  пропорцiйну  частцi  акцiонера  у  статутному  капiталi товариства вiдповiдно  
законодавства;
     8) реалiзовувати  iншi  права,  встановленi  законодавством та  статутом товариства.



Керівник Кобиляков Андрiй Iванович

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна



КОДИ
Дата 31.12.2010

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819
Територія Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ за КОАТУУ 1210436900
Орган державного 
управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024

Галузь АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за КОПФГ 231

Вид економічної 
діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу за КВЕД 35.20.1

Середньооблікова 
чисельність 
працюючих

4 044 Контрольна сума

Одиниця виміру тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 pік

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)
Вибуло за рік

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероціне

на) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової 
властивості

040 727 597 0 0 0 0 0 27 0 0 0 727 624

Авторське право та суміжні з ним 
права

050 1 864 921 7 0 0 0 3 210 0 0 0 1 871 1 128

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 659 279 63 0 0 23 19 179 0 0 0 699 439
Разом 080 3 250 1 797 70 0 0 23 22 416 0 0 0 3 297 2 191



Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності

(085) 0

II. Основні засоби

Групи основних засобів Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійш
ло за 
рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року у тому числі

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь

знос

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості

зносу

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і

зносу

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь

знос

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість

знос

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 72 749 48 779 173 0 0 5 4 1 398 0 0 0 72 917 50 173 0 0 808 264

Машини та обладнання 130 44 373 29 561 2 165 0 0 189 179 3 263 0 2 0 46 351 32 645 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 6 026 5 238 212 0 0 7 7 213 0 0 0 6 231 5 444 0 0 55 4
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 6 594 5 203 415 0 0 394 392 471 0 0 0 6 615 5 282 0 0 25 2

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 943 683 124 0 0 119 118 90 0 0 0 948 655 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 0 0 0 0



Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 8 952 6 699 1 633 0 0 87 87 1 284 0 0 0 10 498 7 896 0 0 8 8

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 169 169 31 0 0 0 0 31 0 0 0 200 200 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 139 883 96 409 4 753 0 0 801 787 6 750 0 2 0 143 837 102 372 0 0 896 278

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності

(261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 53 337
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо)
(263) 1 137

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 21 722
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 121
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0



III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 446
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 5 080 3 191
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 1 923 534

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 68 3
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0

Інші 330 102 71
Разом 340 7 173 4 245

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:
асоційовані підприємства

350 119 341 0 0

дочірні підприємства 360 45 890 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 12 0
облігації 400 21 461 0 0
інші 410 6 710 0 6 710
Разом (розд. А + розд. Б) 420 193 402 12 6 710

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю 

(421) 12

за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424) 6 710

за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 290 0

Операційна курсова різниця 450 5 610 4 700
Реалізація інших оборотних активів 460 149 720 38 740
Штрафи, пені, неустойки 470 1 160 166
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 1 294 1 834

Інші операційні доходи і витрати 490 1 302 195 1 313 298
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 2

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 0 0



дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 X

Проценти 540 X 44 198
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 505 26
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 241 238 247 485

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 1 X
Списання необоротних активів 620 X 128
Інші доходи і витрати 630 2 868 77

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) 0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності

(633) 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 2
Поточний рахунок у банку 650 104 414
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 12 545

Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 116 961

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено

(691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за 
звітний рік

Викорис-
тано  у 

звітному 
році

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на кінець 

року

нарахован
о 

(створено)

додаткові 
відраху-

вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 5 548 17 571 0 12 604 0 0 10 515

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 

730 0 0 0 0 0 0 0



гарантійних зобов’язань
Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 2 0 0 0 0 2
Разом 780 5 548 17 573 0 12 604 0 0 10 517

VIII. Запаси

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік

збільшення 
чистої вартості 

реалізації*
уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 111 635 0 0
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 810 60 751 0 0

Паливо 820 484 0 0
Тара і тарні матеріали 830 232 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 3 055 0 0
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 2 810 0 0

Незавершене виробництво 890 69 646 0 0
Готова продукція 900 40 332 0 0
Товари 910 2 040 0 0
Разом 920 290 985 0 0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю 

реалізації 

(921)
211 352

переданих у переробку (922) 44
оформлених в заставу (923) 48 612
переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 64

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

рядка
Всього на 

кінець року у т.ч. за строками не погашення 

до 12 
місяців

від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36 
місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 100 170 99 684 430 56

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 174 524 138 458 35 925 141

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 45



Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код 

рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1 209
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072)

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код 

рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 117 194
Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року 1220 6 899

на кінець звітного року 1225 21 307
Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року 1230 920

на кінець звітного року 1235 5 968
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 107 834

у тому числі:
    поточний податок на прибуток 1241 117 194

    зменшення (збільшення) відстрочених   
податкових активів 1242 -14 408

    збільшення (зменшення) відстрочених  
податкових зобов’язань 1243 5 048

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
    поточний податок на прибуток 1251 0

    зменшення (збільшення) відстрочених  
податкових активів 1252 0

    збільшення (зменшення) відстрочених  
податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код 

рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 7 165
Використано за рік - усього 1310 4 668



в тому числі на:
будівництво об’єктів 1311 0

придбання (виготовлення) та поліпшення 
основних засобів 1312 4 598

з них машини та обладнання 1313 2 165
придбання (створення) нематеріальних  
активів 1314 70

погашення отриманих на капітальні  
інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0



XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на 
початок року

надійшл
о за рік вибуло за рік

нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті

залишок на 
кінець року

залишок 
на 

початок 
року

надійшл
о за рік

зміни 
вартості 

за рік

вибуло 
за рік

залишок 
на 

кінець 
року

первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація

первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація

первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - 
усього
в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інші довгострокові біологічні 
активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій

(1432)
0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0



XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 
активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми

Результат від первісного 
визнання Уцінка Виручка від 

реалізації
Собівартість 

реалізації
Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації
первісного 
визнання та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них:
    пшениця

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   додаткові біологічні активи 
рослинництва

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього:
    великої рогатої худоби

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
   додаткові біологічні активи 
тваринництва

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0



Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович
Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна


