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Титульний аркуш 
 

31.01.2023 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 5 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

 
 

 
Санiн А.В. 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента) 

 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2022 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 
4. Місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727, (0569) 584708 
6. Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку https://dvmash.biz/investoram/ 31.01.2023 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента X 
    2) інформація про облігації емітента X 
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 
8. Інформація про вчинення значних правочинів X 
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість  X 
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
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20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності  
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації  
26. Примітки: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку N 2826 вiд 03.12.2013 року, iз змiнами та доповненнями, не розкриває у 
складi промiжної iнформацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 4 квартал  2022 року наступну 
iнформацiю: 
- iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 
- промiжну фiнансову звiтнiсть; 
- висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi; 
- твердження щодо промiжної iнформацiї. 
Промiжна iнформацiя ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 4 квартал  2022 року не мiстить iнформацiї 
щодо деяких роздiлiв i пунктiв з наступних причин. 
Iншi цiннi папери ПрАТ "Днiпровагонмаш", окрiм акцiй та облiгацiй, не випускались, з цiєї 
причини таблиця "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнювалась. 
Похiднi цiннi папери ПрАТ "Днiпровагонмаш" не випускались, з цiєї причини таблиця 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнювалась. 
Засновником товариства на дату його створення була держава в особi Мiнiстерства 
машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, яке перетворене 
чередою реорганiзацiй в Мiнiстерство економiки України (iдентифiкацiйний код: 37508596, 
мiсцезнаходження: Україна, 01008, мiсто Київ, вул. Михайла Грушевського,  будинок 12/2). 
Станом на 31.12.2022 року засновник не володiв акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв не наводиться та таблиця "Iнформацiя про забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
здiйснило емiсiю незабезпечених облiгацiй. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться,  оскiльки ПрАТ "Днiпровагонмаш" не 
здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 
передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало публiчної пропозицiї iпотечних облiгацiй, iпотечних 
сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. У зв'язку з цим, промiжна  iнформацiя за звiтний перiод не 
мiстить iнформацiю про: 
- конвертацiю цiнних паперiв; 
- замiну управителя; 
- керуючого iпотекою; 
- трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; 
- змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним 
боргом; 
- iпотечне покриття; 
- замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 
2. Дата проведення державної реєстрації 

 19.04.1995 
3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 
4. Статутний капітал (грн)  

 8317900 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 
7. Середня кількість працівників (осіб) 

 876 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 30.20 - Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу 
 28.91 - Виробництво машин i устатковання для металургiї 
 46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 
9. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiдповiдно до статуту товариства є: загальнi 
збори акцiонерiв; наглядова рада; дирекцiя; ревiзiйна комiсiя.  
Загальнi збори є вищим органом управлiння товариства. Загальнi збори акцiонерiв  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi товариства, у тому 
числi тi, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Наглядова рада ПрАТ "Днiпровагонмаш" є колегiальним органом, що здiйснює захист прав 
акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" та 
Законом України "Про акцiонернi товариства",  здiйснює управлiння акцiонерним товариством, 
а також контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Дирекцiя ПрАТ "Днiпровагонмаш" є колегiальним виконавчим органом управлiння  
ПрАТ "Днiпровагонмаш", який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Дирекцiя 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" пiдзвiтна загальним зборам i наглядовiй радi ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор ПрАТ "Днiпровагонмаш" очолює та 
органiзовує роботу дирекцiї  ПрАТ "Днiпровагонмаш". До компетенцiї  дирекцiї  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв 
акцiонерiв та наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Ревiзiйна комiсiя ПрАТ "Днiпровагонмаш" є органом управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш", який 
контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.  
До складу наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" входять: голова наглядової ради - Тегiпко 
Сергiй Миколайович; члени наглядової ради: Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй 
Павлович, Тiгiпко - Байковська Ганна Сергiївна.  
До складу дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" входять: генеральний директор - Санiн Андрiй 
Вiкторович; члени дирекцiї: Бугайов Олександр Михайлович, Нагорняк Вiталiй Федорович, 
Донець Олександр Євгенович.  
До складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" входять: голова ревiзiйної комiсiї - 
Проскурня Вадим Григорович; члени ревiзiйної комiсiї: Гусак Геннадiй Євгенович; Василюк Зоя 
Василiвна. 
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10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Мiнiстерство економiки України 
Україна, 01008, мiсто Київ, вул. Михайла 

Грушевського,  будинок 12/2 
37508596 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 
11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 
2) IBAN 
 UA723395000000026000000261003 
3) поточний рахунок 
 UA723395000000026000000261003 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 
5) IBAN 
 UA363395000000026002000261001 
6) поточний рахунок 
 UA363395000000026002000261001 
 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

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 

(ГОЛОВАВТОТРАСIНСПЕК
ЦIЯ) 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.   
Надання послуг з охорони 

власностi та громадян 
серiя АВ № 

582417 
29.07.2011 Мiнiстерство внутрiшнiх справ 

України 
 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Провадження дiяльностi з 

використання джерел 
iонiзуючого випромiнювання 

ОВ № 060243 20.05.2013 Центральна державна 
iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки державної 
iнспекцiї ядерного 

регулювання України 

07.12.2023 

Опис 
У разi наявностi потреби, по закiнченню строку дiї лiцензiї, буде 
отримано нову лiцензiю.     

На право зберiгання пального № 30.08.2019 Головне управлiння ДФС у 30.08.2024 
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Днiпропетровськiй областi 

Опис 
У разi наявностi потреби, по закiнченню строку дiї лiцензiї, буде 
отримано нову лiцензiю.     

 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Тегiпко Сергiй Миколайович 
3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 39 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Київське представництво Дочiрнього пiдприємства "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод", 42963677, Директор 
7. Опис 
 Тегiпко С.М. обрано головою наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Тегiпко С.М. загалом перебуває на посадi голови наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
26.12.2005 року. 
Тегiпко С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Новiцький Валерiй Георгiйович 
3. Рік народження 
 1967 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 39 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Промислова група ТАС", 38440733, Директор  
7. Опис 
 Новiцького В.Г. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Новiцький В.Г. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
26.12.2005 року. 
Новiцький В.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Попенко Сергiй Павлович 
3. Рік народження 
 1976 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Група ТАС", 38726562, Голова ради директорiв  
7. Опис 
 Попенко С.П. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Попенко С.П. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
16.05.2011 року. 
Попенко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Тiгiпко - Байковська Ганна Сергiївна 
3. Рік народження 
 1984 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 4 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "ТАСКОМБАНК", 09806443, Радник 
7. Опис 
 15.12.2022 року Приватним акцiонерним товариством "Днiпровагонмаш" отримано 
повiдомлення вiд акцiонера про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера. 
Акцiонер Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENT 
LIMITED), що володiє простими iменними акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi  
16635600 штук, вiдповiдно до статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" письмово 
повiдомив про припинення 15.12.2022 року повноважень Мандри Сергiя Анатолiйовича на 
посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш", обраного до складу наглядової ради, як 
представника акцiонера Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS 
INVESTMENT LIMITED), та його замiну на iншого представника - члена наглядової ради ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" - Тiгiпко - Байковську Ганну Сергiївну з 16.12.2022 року. 
Строк, на який призначено особу - до закiнчення строку повноважень дiючого складу наглядової 
ради ПрАТ "Днiпровагонмаш", крiм випадку дострокового припинення повноважень з пiдстав, 
визначених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом ПрАТ 
"Днiпровагонмаш".  
Тiгiпко - Байковська Г.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Санiн Андрiй Вiкторович 
3. Рік народження 
 1979 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 18 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання - Iнжинiринг", 00205618, 
Директор з планування 
7. Опис 
 25.07.2022 року наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення 
(протокол засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 25.07.2022 року) обрати з 
26.07.2022р. генеральним директором ПрАТ "Днiпровагонмаш"  Санiна Андрiя Вiкторовича, 
строком на 1 рiк.  
Санiн А.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бугайов Олександр Михайлович 
3. Рік народження 
 1975 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 23 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Днiпрометиз", 05393145, Директор технiчний 
7. Опис 
 01.09.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення (протокол 
засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 01.09.2022р.) обрати членом дирекцiї 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" Бугайова Олександра Михайловича. Обрано строком до закiнчення 
строку повноважень обраного 11.03.2022 року  складу дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", який 
було обрано строком на 1 рiк.   
Бугайов О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Донець Олександр Євгенович 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 вища 
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5. Стаж роботи (років) 
 24 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Днiпровагонмаш", 05669819, Начальник юридичного вiддiлу  
7. Опис 
 11.03.2022 року наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення 
(протокол засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 11.03.2022 року), у зв'язку з 
закiнченням строку повноважень, припинити повноваження членiв дирекцiї ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" та обрати членiв дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш". Донця О.Є.  обрано 
членом дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", на пiдставi  даного рiшення,  строком на 1 рiк.  
Донець О.Є. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 15.05.2019 
року.   
Донець О.Є.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Нагорняк Вiталiй Федорович 
3. Рік народження 
 1969 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 29 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат", 05393043, Головний спецiалiст планово-
економiчного управлiння  
7. Опис 
 11.03.2022 року наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення 
(протокол засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 11.03.2022 року), у зв'язку з 
закiнченням строку повноважень, припинити повноваження членiв дирекцiї ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" та обрати членiв дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш". Нагорняка В.Ф.  обрано 
членом дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", на пiдставi  даного рiшення,  строком на 1 рiк.  
Нагорняк В.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Голова ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Проскурня Вадим Григорович 
3. Рік народження 
 1967 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 32 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", 05756783, Начальник комерцiйного вiддiлу  
ревiзiйного управлiння 
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7. Опис 
 Проскурню В.Г. обрано головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 
29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки 
голосування: 05.12.2022р., протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 
39), строком на 1 рiк.  
Проскурня В.Г.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Гусак Геннадiй Євгенович 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 36 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Днiпровагонмаш", 05669819, Заступник начальника контрольно-ревiзiйного  
управлiння 
7. Опис 
 Гусака Г.Є. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 
29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки 
голосування: 05.12.2022р., протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 
39), строком на 1 рiк.   
Гусак Г.Є. взагалi входить до складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 26.12.2005 
року. 
Гусак Г.Є.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Василюк Зоя Василiвна 
3. Рік народження 
 1960 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 44 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Промислова група ТАС", 38440733, Заступник директора  
7. Опис 
 Василюк З.В. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 
29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки 
голосування: 05.12.2022р., протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 
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39), строком на 1 рiк.  
Василюк З.В.  загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
28.12.2005  року.  
Василюк З.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Єлiзарова Тетяна Миколаївна 
3. Рік народження 
 1970 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 26 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "ДТЕК СЕРВIС", 34456687, Провiдний фахiвець вiддiлу зi звiтностi ДТЕК Енерго 
департаменту зi звiтностi 
7. Опис 
 Наказом генерального директора  ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 246/к вiд 16.09.2022р. на 
пiдставi поданої заяви призначено з 19.09.2022р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" Єлiзарову Тетяну Миколаївну. Призначено по безстроковому трудовому 
договору.   
Єлiзарова Т.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
08.09.2009 260/1/09 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000060529 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Електронні 
іменні 

0,5 16635800 8317900 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш" поза межами України не здiйснювалась.  
З 11.10.2022р. акцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" виключенi з бiржового списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових 
цiнних паперiв. 
З 12.10.2022р. акцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" виключенi з бiржового списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" за категорiєю позалiстингових цiнних 
паперiв. 
Протягом звiтного перiоду факти допуску та скасування допуску акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш" до торгiв на регульованому фондовому ринку 
вiдсутнi.  
У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї акцiй. 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20.07.2020 50/2/202

0 
Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

UA5000003
237 

відсотко
ві 

1000 50000 Електронні 
іменні 

50000000 14 Щоквартал
ьно 

0 16.07.2025 
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Опис 

Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А, не передбачено.  
Вiдсоткова  ставка за облiгацiями серiї А  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 21.07.2021р. по 19.07.2022р.) встановлена в розмiрi 14 % рiчних. 
Вiдсоткова  ставка за облiгацiями серiї А  на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 20.07.2022р. по 18.07.2023р.) встановлена в розмiрi 14 % рiчних. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 19.01.2022р.  по 22.01.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 20.04.2022р.  по 23.04.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 20.07.2022р.  по 23.07.2022р.; 
- за 9 вiдсотковий перiод - з 19.10.2022р.  по 22.10.2022р. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А: 
- дата початку погашення облiгацiй: 16.07.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 31.07.2025р. 
Викупленi 50000 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А, загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., в  перiод з 01.01.2022р. по 
31.12.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених облiгацiй. 
Протягом  2022 року вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А не виплачувався. Причина не виплати: на дату 
закiнчення 6-9 вiдсоткових перiодiв викупленi облiгацiї в кiлькостi 50000 шт. зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А не допускались до торгiв на регульованому фондовому ринку 
та допуск до торгiв не скасовувався. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
 

20.07.2020 51/2/202
0 
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а комiсiя з 
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ринку 

UA5000003
625 

відсотко
ві 

1000 50000 Електронні 
іменні 

50000000 13 Щоквартал
ьно 

0 04.08.2025 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В, не передбачено.  
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 09.08.2021р. по 07.08.2022р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш" серiї В  на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 08.08.2022р. по 06.08.2023р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 07.02.2022р.  по 10.02.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 09.05.2022р.  по 12.05.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 08.08.2022р.  по 11.08.2022р.; 
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- за 9 вiдсотковий перiод - з 07.11.2022р.  по 10.11.2022р. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В: 
- дата початку погашення облiгацiй: 04.08.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 20.08.2025р. 
Викупленi 50000 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В, загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., в  перiод з 01.01.2022р. по 
31.12.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених облiгацiй. 
Протягом  2022 року вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В не виплачувався. Причина не виплати: на дату 
закiнчення 6-9 вiдсоткових перiодiв викупленi облiгацiї в кiлькостi 50000 шт. зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. 
В  перiод з 01.01.2022р. 31.12.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В не допускались до торгiв на регульованому фондовому ринку та 
допуск до торгiв не скасовувався.  Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
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Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С, не передбачено.  
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 30.08.2021р. по 28.08.2022р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 29.08.2022р. по 27.08.2023р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С: 
- дата початку погашення облiгацiй: 25.08.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 10.09.2025р. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 28.02.2022р.  по 03.03.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 30.05.2022р.  по 02.06.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 29.08.2022р.  по 01.09.2022р.; 
- за 9 вiдсотковий перiод - з 28.11.2022р.  по 01.12.2022р. 
В перiод з 28.02.2022р.  по 03.03.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С, була запланована 
виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям цього випуску за 6 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. через депозитарну систему України. 
Вiдсотковий дохiд повинен був бути виплачений за  облiгацiями ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 21503 шт.  
У зв'язку iз введенням воєнного стану по всiй територiї України та прийняттям  НКЦПФР рiшення про тимчасове  зупинення обiгу всiх цiнних 
паперiв в Українi з 11-00 24.02.2022р., вiдсотковий дохiд не був виплачений своєчасно. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  6 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
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систему України 29.03.2022р. Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не виплачувався. 
Причина не виплати: облiгацiї викупленi емiтентом. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  7 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
систему України в перiод з 30.05.2022р.  по 02.06.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не виплачувався. Причина не виплати: облiгацiї 
викупленi емiтентом. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  8 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
систему України в перiод з 29.08.2022р.  по 01.09.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не виплачувався. Причина не виплати: облiгацiї 
викупленi емiтентом. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  9 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
систему України в перiод з 28.11.2022р.  по 01.12.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не виплачувався. Причина не виплати: облiгацiї 
викупленi емiтентом. 
Викупленi емiтентом 28497 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С, загальною номiнальною вартiстю 28497000 грн., в  перiод з 
01.01.2022р. по 31.12.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених 
облiгацiй. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С не допускались до торгiв на регульованому фондовому ринку 
та допуск до торгiв не скасовувався. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
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Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D, не передбачено.  
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 20.09.2021р. по 18.09.2022р.) встановлена в 
розмiрi 14 % рiчних. 
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D  на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 19.09.2022р. по 17.09.2023р.) встановлена в 
розмiрi 14 % рiчних. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 21.03.2022р.  по 24.03.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 20.06.2022р.  по 23.06.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 19.09.2022р.  по 22.09.2022р.; 
- за 9 вiдсотковий перiод - з 19.12.2022р.  по 22.12.2022р. 
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Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D: 
- дата початку погашення облiгацiй: 15.09.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 01.10.2025р. 
Викупленi 50000 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D, загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., в  перiод з 01.01.2022р. по 
31.12.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених облiгацiй. 
Протягом  2022 року вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D не виплачувався. Причина не виплати: на дату 
закiнчення 6-9 вiдсоткових перiодiв викупленi облiгацiї в кiлькостi 50000 шт. зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D не допускались до торгiв на регульованому фондовому ринку 
та допуск до торгiв не скасовувався. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод" 
2. Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 19309317 
4. Місцезнаходження 
 51925, Україна, Днiпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4 
5. Опис 
 Форма участi - володiння корпоративними правами.  
Частка ПрАТ "Днiпровагонмаш" у статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства 
"Днiпродзержинський сталеливарний завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"): 100 %. Активи, 
наданi ПрАТ "Днiпровагонмаш" у якостi внеску: грошовi кошти, основнi засоби та запаси. 
Права, що належать ПрАТ "Днiпровагонмаш" стосовно управлiння юридичною особою: 
визначення основних напрямiв дiяльностi пiдприємства, внесення змiн до статуту пiдприємства, 
обрання та припинення повноважень директора та членiв дирекцiї пiдприємства, затвердження 
рiчних звiтiв та рiчних балансiв, прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв 
пiдприємства, прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю пiдприємства, вирiшення 
iнших питань, передбачених законодавством та статутом. 
 
 
1. Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 1077757611 
4. Місцезнаходження 
 119180, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Велика Якiманка, буд. 31, 4 поверх, 
примiщення I, кiмната 8 
5. Опис 
 Код за ОДРН: 1077757611293 (програмне забезпечення не дозволяє внести повний код 
ОДРН у таблицю). 
 
Форма участi - володiння корпоративними правами. 
Частка ПрАТ "Днiпровагонмаш"  у статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" (скорочено - ТОВ "ТД "Днiпровагонмаш"): 
100 %. Активи, наданi ПрАТ "Днiпровагонмаш" у якостi внеску: грошовi кошти. Права, що 
належать ПрАТ "Днiпровагонмаш" стосовно управлiння юридичною особою: визначення 
основних напрямiв дiяльностi товариства, змiна статуту товариства, призначення та звiльнення 
генерального директора товариства, обрання та дострокове припинення повноважень ревiзiйної 
комiсiї товариства, затвердження рiчних звiтiв та рiчних балансiв, прийняття рiшення про 
розподiл чистого прибутку товариства, прийняття та затвердження документiв, що регулюють 
внутрiшню дiяльнiсть товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю 
товариства, вирiшення iнших питань, передбачених законодавством та статутом. 
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IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 
31.10.2022  Iвашина Наталiя Борисiвна 0963675207, ivashina@dvmash.biz 

Опис 

31.10.2022р. рiшенням наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" (протокол 
засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 31.10.2022р.), на пiдставi 
Закону України "Про акцiонернi товариства", обрано корпоративним секретарем 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 01.11.2022 року Iвашину Наталiю Борисiвну. Акцiями 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не володiє. Корпоративного секретаря 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" обрано на строк до  прийняття рiшення про припинення 
його повноважень.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 
10.06.2014р. по 22.07.2018р. - начальник бюро-секретарiату по сприянню у роботi 
наглядової ради вiддiлу договiрної i правової роботи ПрАТ "Днiпровагонмаш"; з 
23.07.2018р. по 31.10.2022р. - начальник вiддiлу корпоративних вiдносин 
ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Рiшення про обрання корпоративного секретаря прийнято вперше. 
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X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

255 000 1 010 433 25,24 Придбання 
сталевого 

литва 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ПрАТ "НЛЗ" предметом якого 
є придбання сталевого литва. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 255000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття 
рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
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Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi.  
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

2 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

350 000 1 010 433 34,64 Придбання 
сталевого 

литва 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "АЗОВМАШ" предметом 
якого є придбання сталевого литва. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 350000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 34,64%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття 
рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом  ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi.  
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

3 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

400 000 1 010 433 39,59 Придбання 
сталевого 
литва  

05.01.2023 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з АТ "КСЗ"  предметом якого є 
придбання сталевого литва. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 400000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 39,59%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття 
рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
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фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi.  
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Значний правочин був вчинений 05.01.2023р. 
 

4 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

350 000 1 010 433 34,64 Придбання 
сумiшi газової 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" 
предметом якого є придбання сумiшi газової. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 350000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 34,64%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  
"проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi.  
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

5 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

400 000 1 010 433 39,59 Придбання 
металопродук

цiї 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ПрАТ "Днiпроспецсталь"  
предметом якого є придбання металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 400000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 39,59%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  
"проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 



 22 

фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

6 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

400 000 1 010 433 39,59 Придбання 
труб 

профiльних
  

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "ДМЗ КОМIНМЕТ"  
предметом якого є придбання труб профiльних. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 400000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової  звiтностi (у вiдсотках): 39,59%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 
16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

7 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

500 000 1 010 433 49,48 Придбання 
металопродук

цiї  

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "КМПЗ"  предметом 
якого є придбання металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 500000 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 49,48%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" 
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прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом  ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

8 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

400 000 1 010 433 39,59 Придбання 
металопродук

цiї 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ПрАТ "ДМЗ"  предметом 
якого є придбання металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 400000 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 39,59%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" 
прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

9 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

400 000 1 010 433 39,59 Придбання 
металопродук

цiї 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "АВ метал груп" 
предметом якого є придбання металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 400000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
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правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 39,59%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  
"проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

10 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

700 000 1 010 433 69,28 Придбання 
металопродук

цiї  

22.12.2022 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" 
предметом якого є придбання металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 700000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 69,28%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  
"проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 
 

11 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

700 000 1 010 433 69,28 Придбання 
колiс 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору з ТОВ "IНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА" предметом якого є придбання колiс. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 700000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 69,28%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть 
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голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  
"проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
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ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, 

в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  

сторінки  власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 09.11.2022 Наглядова 
рада ПрАТ 

"Днiпровагон
маш" 

62 849,755 1 010 433 6,22 Вiдступлення 
первiсним 

кредитором 
новому 

кредитору 
права вимоги 
за договором 

16.11.2022 09.11.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

09.11.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме 
укладання Договору  про вiдступлення права вимоги, сторонами якого є ПрАТ "Днiпровагонмаш", ТОВ "ПОЛТАВВАГОН" та ТОВ "АЗОВМАШ". Предметом даного 
договору є вiдступлення первiсним кредитором ПрАТ "Днiпровагонмаш" новому кредитору ТОВ "ПОЛТАВВАГОН" права вимоги, що належить ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
за Договором № КВЛ 13-08/21 вiд 13.08.2021р., укладеним мiж ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ТОВ "АЗОВМАШ", у розмiрi 62849,755 тис.грн.  
ТОВ "ПОЛТАВВАГОН" зобов'язується сплатити ПрАТ "Днiпровагонмаш" вартiсть вiдступленого права вимоги, яка становить  62849,755 тис.грн.  
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Сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 62849,755 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 6,22%.  Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 4. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, якi мають право голосу з питання вчинення 
цього правочину iз заiнтересованiстю - 3. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
При вчиненнi даного правочину виникають обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ПОЛТАВВАГОН"; iдентифiкацiйний код  - 43483522; мiсцезнаходження - Україна, 36007, Полтавська обл., мiсто Полтава, вулиця Маршала Бiрюзова, будинок 85. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: член наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Попенко Сергiй Павлович. 
Тип особи: посадова особа органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ТОВ "ПОЛТАВВАГОН", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Правочин iз заiнтересованiстю був вчинений у звiтному кварталi. 
 

2 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

100 000 1 010 433 9,9 Поставка 
вiдходiв та 

брухту чорних 
металiв 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладання 
Договору з ДП "Стальзавод",  предметом якого є поставка вiдходiв та брухту чорних металiв. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 100000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 9,9%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
"за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
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Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

3 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

200 000 1 010 433 19,79 Придбання 
сталевого 

литва 

31.12.2022 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладання 
Договору з ДП "Стальзавод",  предметом якого є придбання сталевого литва. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 200000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 19,79%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
- 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття 
рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
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члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Правочин iз заiнтересованiстю був вчинений у звiтному кварталi. 
 

4 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

50 000 1 010 433 4,95 Забезпечення 
стисненим 
повiтрям 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладання 
Договору з ДП "Стальзавод",  предметом якого є забезпечення стисненим повiтрям. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 50000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 4,95%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття 
рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
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Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

5 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

20 000 1 010 433 1,98 Спiльне 
використання 

системи 
оборотного 

водопостачанн
я 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладання 
Договору з ДП "Стальзавод",  предметом якого є спiльне використання системи оборотного водопостачання. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,98%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
"за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
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Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
 

6 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

200 000 1 010 433 19,79 Передача 
сумiшi газової 

26.12.2022 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладання 
Договору з ДП "Стальзавод",  предметом якого є передача сумiшi газової. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 200000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 19,79%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
- 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття 
рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
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HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Правочин iз заiнтересованiстю був вчинений у звiтному кварталi. 
 

7 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

40 000 1 010 433 3,96 Надання в 
суборенду 
земельної 
дiлянки 

01.01.1899 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладання 
Договору з ДП "Стальзавод",  предметом якого є надання в суборенду земельної дiлянки. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 40000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 3,96%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
"за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, було прийнято у звiтному кварталi. 
Договiр поки не укладено. Дата вчинення правочину вiдсутня. 
В колонцi "Дата вчинення правочину" зазначено дату "01.01.1899", оскiльки програмне забезпечення не дозволяє в промiжнiй iнформацiї залишити дану колонку не 
заповненою. 
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8 05.12.2022 Загальнi збори 
акцiонерiв 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

70 000 1 010 433 6,93 Надання в 
суборенду 
земельної 
дiлянки 

03.08.2005 05.12.2022 https://dvmash.biz/inve
storam/ 

Опис: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi дистанцiйно 29.11.2022р. (дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу 
про пiдсумки голосування: 05.12.2022р.), прийнято рiшення про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, який було вчинено ПрАТ 
"Днiпровагонмаш", а саме схвалено Договiр суборенди земельної дiлянки № 01034/1 вiд 03.08.2005р. з ДП "Стальзавод", предметом якого є надання ДП "Стальзавод" в 
суборенду земельної дiлянки строком на 48 рокiв до 27.08.2053р.  з встановленням рiшенням зборiв акцiонерiв граничної сукупної вартостi договору - 70000 тис.грн. 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 70000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 6,93%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16635800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 16635600 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16635600 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного 
фонду, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту 
складання протоколу про пiдсумки голосування. 
При вчиненнi даного правочину виникають наступнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
1) Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: найменування - Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); iдентифiкацiйний код  - 19309317; мiсцезнаходження - Україна, 51925, Днiпропетровська область, м. Кам'янське,  вул. Українська, 
буд. 4. 
Тип особи: юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є посадовою особою. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа є стороною такого правочину. 
2) Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко Сергiй Миколайович та 
члени наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович. 
Тип осiб: посадовi особи органу акцiонерного товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особи здiйснюють контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
3) Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Потреба у подальшому схваленнi правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" обумовлена 
необхiднiстю у провадженнi господарської дiяльностi товариства. 
Рiшення про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть прийнято у звiтному кварталi. 
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XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

08.09.2009 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000060529 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшення Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку № 144 вiд  08.03.2022 року 
"Про упорядкування проведення 

операцiй на ринках капiталу на перiод 
дiї воєнного стану". Дане рiшення 

втратило чиннiсть з 08.08.2022 року, 
згiдно Рiшення Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку № 

1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 



 35 

ринках у перiод дiї воєнного стану". 
 

Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" або iнших 

власникiв акцiй ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" згоди на 

вiдчуження акцiй  ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" не має. 

 
20.07.2020 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000003237 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї А згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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"Днiпровагонмаш" серiї А не має. 
 

20.07.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000003625 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї В згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї В не має. 
 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 

20.07.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000003815 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї С згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї С не має. 
 

20.07.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000004045 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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здiйснюються з обмеженнями  
встановленими Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 144 вiд  

08.03.2022 року "Про упорядкування 
проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї D згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї D не має. 
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2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.09.
2009 

260/1/09 UA4000060529 16 635 800 8 317 900 16 635 800 0 0 

Опис: 

Акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш", права голосу за якими обмежено та акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш", права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 
iншiй особi, немає. 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
Спецiалiзацiєю ПрАТ "Днiпровагонмаш" є проєктування i виготовлення вантажних, 
магiстральних i промислових вагонiв. 
Головнi напрямки дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш": 
- проєктування i виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для 
рiзноманiтних галузей промисловостi; 
- постачання запасних частин до вантажних вагонiв; 
- розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне 
устаткування; 
- освоєння виробництва металоконструкцiй для ринкiв ЄС; 
- виробництво сiльгосптехнiки та її елементiв. 
Важливi подiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", якi вiдбулись впродовж звiтного перiоду: 
1) 31.10.2022р. рiшенням наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання 
наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 31.10.2022р.) обрано корпоративним секретарем 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 01.11.2022 року Iвашину Наталiю Борисiвну. 
2) 29.11.2022р. вiдбулись рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були 
проведенi дистанцiйно, з наступним порядком денним: 
1. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2021 рiк та визначення основних 
напрямiв дiяльностi  товариства на 2022 рiк. 
2. Затвердження рiчного звiту ДП "Стальзавод" за 2021 рiк та визначення основних напрямiв 
дiяльностi  ДП "Стальзавод" на 2022 рiк. 
3. Розгляд звiту наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2021 рiк та  затвердження заходiв 
за результатами його розгляду.  
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2021 рiк.  
5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2021 рiк та затвердження заходiв за результатами їх 
розгляду.  
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" та   ДП "Стальзавод" за 
2021 рiк. 
7. Затвердження порядку покриття консолiдованих збиткiв  ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 
пiдсумками роботи у 2021 роцi. Прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв за 2021 рiк, 
затвердження їх розмiру та способу виплати. 
8. Затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2021 
рiк. 
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Приватного акцiонерного товариства 
"Днiпровагонмаш". 
10. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Дочiрнього пiдприємства "Днiпродзержинський 
сталеливарний завод". 
11. Про внесення змiн та доповнень до положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть 
ПрАТ "Днiпровагонмаш": Положення про загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства "Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного 
товариства "Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю Приватного акцiонерного товариства 
"Днiпровагонмаш" та Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства 
"Днiпровагонмаш". 
12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Київське представництво Приватного 
акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш". 
13. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Київське представництво Дочiрнього 
пiдприємства "Днiпродзержинський сталеливарний завод". 
14. Щодо доцiльностi внесення змiн до Положення про винагороду членiв наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш".  
15. Затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Приватного акцiонерного 
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товариства "Днiпровагонмаш". 
16. Про обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки рiчної окремої та 
консолiдованої фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" за результатами 2022 року та 
визначення умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською фiрмою, встановлення 
розмiру оплати її послуг.  
17. Про визначення органу управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiдповiдального за проведення 
конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2023 рiк.  
18. Прийняття рiшення про припинення повноважень  голови  та членiв ревiзiйної комiсiї  
ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
19. Обрання  голови  та членiв ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
20. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами 
ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв  з головою та  членами ревiзiйної комiсiї.  
 21. Про надання згоди на вчинення ПрАТ "Днiпровагонмаш" значних правочинiв, ринкова 
вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.  
22. Про надання згоди на вчинення ПрАТ "Днiпровагонмаш" значних правочинiв, ринкова 
вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 
23. Про надання згоди на вчинення ПрАТ "Днiпровагонмаш" правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть.  
24. Про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, який було 
вчинено ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
25. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 
26.  Про визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi ПрАТ "Днiпровагонмаш" (його 
дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв) у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) 
юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
27. Про обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання протоколу загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
Дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколiв про пiдсумки голосування: 
05.12.2022р. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв 
акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого 
Рiшенням НКЦПФР 16.04.2020р. № 196 (iз змiнами та доповненнями), рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв вважаються прийнятими з моменту складання протоколiв про пiдсумки голосування. 
Всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" були 
розглянутi та по ним прийнятi рiшення. 
3) На зазначених вище рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" було 
обрано аудиторську компанiю для проведення аудиторської перевiрки рiчної окремої та 
консолiдованої фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" за результатами 2022 року -  
ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС". 
4) Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що були проведенi 
дистанцiйно 29.11.2022р.  у зв'язку з закiнченням строку повноважень, прийнято рiшення 
припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" Гусака Геннадiя 
Євгеновича, членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш": Василюк Зої Василiвни, 
Колiснiченко Наталiї Леонiдiвни. Обрано головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
Проскурню Вадима Григоровича, членами ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш": Василюк 
Зою Василiвну, Гусака Геннадiя Євгеновича. 
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5) 15.12.2022 року ПрАТ "Днiпровагонмаш" отримано повiдомлення вiд акцiонера про замiну 
члена наглядової ради - представника акцiонера. 
Акцiонер Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENT 
LIMITED), що володiє простими iменними акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi  
16635600 штук, вiдповiдно до статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" письмово 
повiдомив про припинення 15.12.2022 року повноважень Мандри Сергiя Анатолiйовича на 
посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш", обраного до складу наглядової ради, як 
представника акцiонера Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS 
INVESTMENT LIMITED), та його замiну на iншого представника - члена наглядової ради  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" - Тiгiпко - Байковську Ганну Сергiївну з 16.12.2022 року. 
Зазначенi важливi подiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", якi вiдбулись протягом звiтного перiоду не 
мали значного впливу на фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
Опис основних ризикiв та невизначеностей.  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" найбiльш схильне до цiнових ризикiв: 
- ризик пiдвищення цiн на матерiали, комплектуючi вироби та енергоносiї. 
Продукцiя вагонобудування матерiаломiстка (частка матерiальних витрат в собiвартостi складає 
80-90%). Збiльшення цiн на матерiали, комплектуючi вироби та енергоносiї через вiдмови 
постачальникiв вiдвантажувати метал та комплектуючi вироби за цiнами контрактiв 
передплачених до воєнної агресiї;  втрати основних постачальникiв на окупованих територiях i 
пошкоджених пiдприємствах; вiдсутнiсть iмпортозамiщення комплектуючих виробiв; 
порушення логiстичних каналiв постачання та збуту стало однiєю з причин збитковостi 
пiдприємства в I пiврiччi 2022 роцi та зниження прибутковостi за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi пiдприємства у 2022 роцi. 
- ризик зниження ринкових цiн на вагони (зниження попиту у зв'язку з вiйськовою агресiєю РФ).  
Кредитний ризик (товарна дебiторська заборгованiсть): 
Товарна дебiторська заборгованiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш"  сформована за основною 
дiяльнiстю товариства. Полiтика ПрАТ "Днiпровагонмаш" у вiдношеннi торгової дебiторської 
заборгованостi полягає у систематичнiй роботi з дебiторами, яка включає аналiз 
платоспроможностi, контроль строкiв погашення, хеджування сумнiвної заборгованостi шляхом 
створення резерву сумнiвних боргiв. 
Ризик лiквiдностi: 
Полiтика акцiонерiв нацiлена на збалансоване управлiння грошовими потоками товариства i 
недопущення зниження його лiквiдностi. 
Ризик капiталу: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" частково фiнансово залежить вiд залучених коштiв. 
Валютний ризик: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" намагається зменшити вплив такого ризику за допомогою пiдтримання 
монетарних активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi на тому самому (бiльш або менш 
постiйному) рiвнi. Протягом звiтного перiоду товариство укладало договори на постачання 
вагонiв з прив'язкою до змiни курсу валюти. Протягом звiтного перiоду  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з 
iноземною валютою. 
Ризик змiни вiдсоткових ставок: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для 
управлiння своїми ризиками змiни банкiвських вiдсоткових ставок.  
Вiйськовi дiї, що тривають, невизначенiсть подальшого розвитку подiй, включаючи 
iнтенсивнiсть або потенцiйнi строки припинення цих дiй можуть суттєво вплинути на 
економiчну ситуацiю в країнi та вiдповiдно на дiяльнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш" можуть мати вплив 
непрогнозованi змiни норм законодавства України. 


