
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  
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Тараненко Сергiй Дмитрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
17.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

Публічне акціонерне товариство 
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

14367980 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

Дніпропетровська, Амурнижньоднiпровський мiста Днiпропетровськ, 49034, 

м.Днiпропетровськ, Бiлостоцького, 181  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

0562347003 0562347003 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

admindsz@dsz.dp.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у  
№76 Відомостей державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 
  

23.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.dsz.dp.ua в мережі Інтернет 24.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 



що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 

Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності  

29. 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) 
 

30. Примітки 

Iншi рахунки в банках:Регiональне вiддiлення ПАТ КБ 

"Приватбанк",МФО305299: спецiальний рахунок з фiнансування з Фонду 

соцiального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатностi та 

витратами,зумовленими похованням №26044057000722; спецiальний 

картковий рахунок за платiжними картками №26055502147055; Iндустрiальне 

вiддiлення ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299: поточний рахунок в доларах 



США №26008502147002;поточний рахунок у бiлоруських рублях 

№26004050225931;поточний рахунок в рублях РФ 

№26000502147022;поточний рахунок в ЄВРО №26005502147027; 

Лiвобережне вiддiлення ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299: поточний 

рахунок у нацiональнiй валютi №26007144745001; поточний рахунок в 

доларах США №26006144745002;поточний рахунок в рублях РФ № 

26008144745022;спецiальний картковий рахунок в нацiональнiй валютi 

№26052144745001;спецiальний картковий рахунок в доларах США; АБ 

Експрес-Банк,МФО306964: поточний рахунок у нацiональнiй валютi 

№26001031075; АТ "Укрексiмбанк",МФО 305675:поточний рахунок у 

нацiональнiй валютi №26006000110294; АТ "ОТП 

Банк",МФО307071:поточний рахунок у нацiональнiй валютi та ЄВРО 

№26006002304131; ПАТ "Кредитпромбанк",МФО306890:поточний рахунок у 

нацiональнiй валютi №2606050009747; ГУДКУ Днiпропетровської 

областi,МФО 805012:поточний рахунок у нацiональнiй валютi. ПАТ 

"Райффайзен Банк Аваль"(Зберiгач)-рахунки у цiнних паперах власникiв 

iменних цiнних паперiв Товариства, що дематерiалiзовано. -ПАТ "ДнСЗ" не 

пiдлягає обов`язковому рейтингуванню та нездiйснювало його. -Iнформацiя 

про органи управлiння акцiонерними товариствами не заповнюється. - 

Засновник акцiонерного товариства - юридична особа ЗАТ "ТАКО" було 

засновником на момент перереєстрацiї Орендного пiдприємства 

Днiпропетровського стрiлочного заводу на акцiонерне товариство. На даний 

момент акцiї Товариства , що належали ЗАТ "ТАКО"розподiлено мiж 

учасниками Товариства- фiзичними особами. Засновник акцiонерного 

товариства - юридична особа ТОВ "ДСЗ ЛТД"- було засновником на момент 

перереєстрацiї Орендного пiдприємства Днiпропетровського стрiлочного 

заводу на акцiонерне товариство. На даний момент акцiї Товариства , що 

належали ТОВ "ДСЗ ЛТД"розподiлено мiж учасниками Товариства- 

фiзичними особами.ТОВ "ДСЗ ЛТД"лiквiдовано. Засновники -фiзичнi особи- 

члени Органiзацiї орендарiв Днiпропетровського стрiлочного заводу в 

кiлькостi 1296 осiб станом на 12.08.1994р., тобто на дату перереєстрацiї 

Орендного пiдприємства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на 

акцiонерне товариство. Учасники акцiонерного товариства- фiзичнi особи в 

кiлькостi 1367 осiб станом на 12.08.1994р.- не члени Органiзацiї орендарiв 

Днiпропетровського стрiлочного заводу, що в процесi приватизацiї отримали 

права на частку майна Орендного пiдприємства "Днiпропетровський 

стрiлочний завод".На даний момент 100% акцiй ПАТ "ДнСЗ" належать 

учасникам фiзичним та юридичним особам. -Iнформацiя про посадових осiб 

емiтента- рiшенням Загальних зборiв ВАТ "ДнСЗ" вiд 11.04.2011р. на пiдставi 

статтi 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" ревiзйну комiсiю не 

створено. -юридичних осiб, що володiють 10 вiдсотками i бiльше акцiй 

Товариства немає. -облiгацiй не випускалося. -iнших цiнних паперiв, випуск 

яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалося. -похiдних цiнних паперiв не було. -

викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. -сертифiкатiв 

ацiй протягом звiтного року не видавалось у зв`язку з дематерiалiзацiєю 

акцiй.Невиданi бланки сертифiкатiв акцiй в кiлькостi 968 штук комiсiйно 

знищено.Сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не замовлювалось й не 

видавалось. -Послуги з розподiлення та передачi електроенергiї 

здiйснювались на суму менше нiж 5 млн.грн. -Гарантiї третьої особи за 

випусками боргових цiнних паперiв не надавались. -Iпотечнi цiннi папери не 

випускались. -ПАТ "ДнСЗ" не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних 

сертифiкатiв,сертифiкатiв ФОН. -Рiчна звiтнiсть вiдповiдно до МСБО не 

складалась. -Цiльовi облiгацiї не випускались. -Звiт про корпоративне 



управлiння не складається. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "ДнСЗ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

49034 

3.1.5. Область, район 

Дніпропетровська, Амурнижньоднiпровський мiста Днiпропетровськ 

3.1.6. Населений пункт 

м.Днiпропетровськ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

Бiлостоцького, 181 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

ААБ №487470 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

12.08.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

2672880.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

2672880.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

Днiпропетровське регiональне вiддiлення ПАТ КБ "Приватбанк" 

3.3.2. МФО банку 

305299 

3.3.3. Поточний рахунок 

26009502147001 

  

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



рахунком у іноземній валюті 

Iндустрiальне вiддiлення ПАТ КБ "Приватбанк" 
 

3.3.5. МФО банку 
 

305299 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

26008502147002 
 

3.4. Основні види діяльності 

35.20.1 Виробництво залiзничного рухомого складу 

27.10.0 Виробництво чавуну,сталi та феросплавiв 

37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання освiтних послуг навчальними закладами, 

пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до професiйно- технiчного 

навчання, перепiдготовки, пiдвищення 

квалiфiкацiї(згiдно додатку) 

АВ 

№586072 
10.08.2011 

Мiнiстерство освiти i 

науки,молодi та спорту 

України 

04.06.2014 

Опис 

Замiнено лiцензiю АВ №482493 з тими ж термiнами дiї з 

04.06.2009р.- 04.06.2014р.в зв`язку зi змiною найменування 

Товариства.Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується 

продовжити строк дiї лiцензiї. 

  

Заготiвля,переробка,металургiйна переробка 

металобрухту чоних металiв 
АВ№501910 02.03.2010 

Мiнiстерство 

прмислової полiтики 
України 

безстрокова 

Опис 

В зв`язку зi змiною найменування Товариства було отримано 

нову лiцензiю серiї АГ №578758 14.07.2011р.з необмеженим 

строком дiї лiцензiї.Лицензiя буде використатись постiйно. 

  

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання 
АВ№491742 23.09.2009 

Центральна державна 

iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки 

Держкому ядерного 

регулювання України 

23.09.2014 

Опис 

19.08.2011р. на засiданнi Лiцензiйної комiсiї Центральної 

державної iнспекцiї з ядерної та радiацiйної безпеки 

Держатомрегулювання України прийнято рiшення про видачу 

нової лицензiї серiї ОВ №060073 на право провадження 

дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання 

в зв`язку зi змiною найменування Товариства. У зв`язку з 

вiдсутнiстю бланкiв лiцензiй аркуш змiн до лiцензiї буде 
отримано пiзнiше, про що доведено листом iнспекцiї №35-

15/458 вiд 22.08.2011р.Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї 

планується продовжити термiн її дiї. 

  



Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск 

прекурсорiв ( списку 2 таблицi IУ)"Перелiку 

наркотичних засобiв, психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

АВ 

№156338 
03.08.2006 

Комiтет з контролю за 

наркотиками 

Мiнiстерства охорони 

здоров`я України 

06.07.2011 

Опис 
Лiцезiю замiнено новою- серiїАВ №586789,з 07.10.2011р. по 

07.10.2016р. 

  

Придбання,зберiгання,використання прекурсорiв 

(списку 2таблицi IУ)"Перелiку наркотичних засобiв, 
психотропних речовин i прекурсорiв" 

АВ№586789 07.10.2011 

Державний комiтет 

України з питань 
контролю за 

наркотиками 

07.10.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовження 

термiну її дiї. 

  

Будiвельна дiяльнiсть ( згiдно з перелiком) АВ№050344 03.03.2006 

Мiнiстерство 

будiвництва, 

архiтектури i житлово-

комунального 

господарства України 

03.03.2011 

Опис 
Товариство має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї ( 

отримати нову лiцензiю). 

  

Надання послуг телефонного зв`язку( крiм вiдомчих 

об`єктiв) на територiї м.Днiпропетровська 
АА№223293 07.11.2002 

Державний комiтет 

зв`язку та iнформацiї 

України 

07.11.2017 

Опис Товариство не буде продовжувати термiн дiї лiцензiї. 

  

Надання освiтних послуг навчальними закладами, 

пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного 

навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї( 

згiдно додатку). 

АВ№482493 19.08.2009 
Мiнiстерство освiти i 

науки України 
04.06.2014 

Опис 

Замiнено лiцензiєю серiї АВ №586072 10.08.2011р.з тими ж 

строками дiї 04.06.2009р.-04.06.2014р.в зв`язку зi змiною 

найменування Товариства. 

  

Дозвiл на початок роботи 
701.01.12-

35.20.1 
12.11.2001 

Державний департамент 

з нагляду за охороною 
працi територiальне 

управлiння 

Держнаглядохоронпрацi 

по 

постiйно 

Опис 

Для Товариства як для дiючого пiдприємства цей дозвiл не 

потрiбно, що роз`яснено Територiальним управлiнням 

Держгiрпромнагляду по Днiпропетровськiй областi листом 

№04-14/2749 вiд 21.12.2008р. 

  

Дозвiл на початок роботи сталеливарних цехiв №1 та 

2 
ДН№018304 08.08.2011 

Управлiння з питань 

наглядово-

профiлактичної 

дiяльностi ГУ МНС 

України в 

Днiпропетровськiй 

постiйно 



областi 

Опис Дiя дозволу постiйна з початку його отримання. 

  

Заготiвля,переробка,металургiйна переробка 

металобрухту чоних металiв 
АГ№578758 14.07.2011 

Мiнiстерство 

промислової полiтики 

України 

необмежено 

Опис 

Лiцензiю видано на замiну лiцензiї АВ№501910 в зв`язку зi 

змiною найменування Товариства. Лiцензiя буде використатися 

з необмеженим строком дiї. 

  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя "Виробникiв 

обладнання залiзничної 

iнфраструктури та 

перевезникiв, код за 

ЄДРПОУ:36024817 

Україна,01034,м.Київ,вул.Володимирська,буд.47,офiс10 

Опис 

Асоцiацiя є добровiльним недержавним некомерцiйним об`єднанням юридичних осiб, 

заснована на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх 

членiв. Мета дiяльностi Асоцiацiї: лише координацiя господарської дiяльностi учасникiв 

без права втручання в їх виробничу й комерцiйну дiяльнiсть, прийняття управлiнських 

рiшень. Предмет дiяльностi: технiчна iнформацiя та освiта учасникiв Асоцiацiї, 

забезпечення iнформацiєю,стандартизацiя. Позицiя емiтента в структурi об`єднання: 

член Асоцiацiї- один з її засновникiв. Засновники та члени Асоцiацiї не втрачають 
статус юридичної особи. Термiн участi: з моменту державної реєстрацiї Асоцiацiї ( 

03.07.2008р.) , тобто ПАТ "ДнСЗ" має дiйсне членство. Термiн створення Асоцiацiї 

невизначений. Асоцiацiя є вiльною для вступу та виходу учасникiв. 

  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Закрите акцiонерне 

товариство "ТАКО" 
13417240 49034Українам.Днiпропетровськвул.Бiлостоцького,108а 13.150000000000 

Товариство з 

обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

ДСЗ ЛТД 

13451750 49098Українам.Днiпропетровськвул.Малiновського,12,кв.13 1.072000000000 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної 

особи 

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

паспорт* 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Члени Органiзацiї 

орендарiв 
д/н д/н д/н 83.997000000000 



Днiпропетровського 

стрiлочного заводу в 

кiлькостi 1296 осiб на 

12.08.199 

Учасники 

акцiонерного 
товариства- фiзичнi 

особи в кiлькостi 

1367 осiб на 

12.08.1994р. 

д/н д/н д/н 1.781000000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу-1276 осiб; середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом-9 осiб; чисельнiсть працiвникiв , 

якi працюють на умовах неповного робочого часу-6 осiб. Фонд оплати працi за 2011 рiк-50348,8 

тис.грн. В 2011 роцi фонд оплати працi збiльшився вiдносно 2010 року на 9556,3 тис.грн. Кадрова 

програма:ПАТ "ДнСЗ" продовжує спiвробiничати з рiзноманiтними учбовими 

закладами:ДМетАУ, Днiпропетровським машинобудiвним коледжем, ПТУ№17.Блiзько 30 

студентiв пройшли виробничу та переддипломну практику на заводi.Бiльше 25 робiтникiв 

Товариства успiшно поєднують роботу та навчання в ВУЗах мiста. В 2011 роцi колектив 

Товариства поповнили 12 випускникiв ВУЗiв.На пiдприємствi працює Лiцензований пункт 

навчання та пiдвищення квалiфiкацiї.Усього за 2011 рiк навчилися 197 учнiв, опанували другу 

професiю 106 осiб, пiдвищили квалiфiкацiю 286 осiб.Наприкiнцi 2011 року почато i 

продовжується в 2012 роцi курс лекцiй "Ощадливе виробництво".На пiдприємствi працює 

комп`ютерна корпоративна програма управлiння персоналом "ГРОСС БИ". Формується кадровий 

резерв- попередньо вiдiбрано та атестовано робiтникiв та iнженерiв вiком до 35 рокiв з вищою 

освiтою.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ"-генеральний директор заводу 

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

Тараненко Сергiй Дмитрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 209614 01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

23 

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

ВАТ "ДнСЗ",голова Правлiння ВАТ "ДнСЗ"- генеральний директор заводу. 



6.1.8. Опис 

Обов`язки - органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв 

засiдань, органiзує виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради. 

Повноваження- має право:визначати порядок денний засiдань Правлiння та голосувати на 

них;розподiляти обов`язки мiж членами Правлiння;без довiреностi представляти iнтереси 

Товариства, вести переговори, укладати правочини вiд iменi Товариства та вчиняти вiд його iменi 

всi iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеной статутом Товариства;розпоряджатися 

коштами та майном Товариства в межах, визначених дiючим законодавством та статутом 

Товариства;вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;пiдписувати та видавати 

довiреностi вiд iменi Товариства;наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них 

заходи заохочення та накладання дисциплiнарного i матерiального стягнення;затверджувати 

штатнi розклади, оклади, тарифнi ставки, систему оплати працi i положення про порядок оплати 

працi працiвникiв Товариства;затверджувати показники, розмiри та строки премiювання 

працiвникiв i затверджувати положення про премiювання;затверджувати договiрнi цiни на 

продукцiю i тарифи на послуги;приймати рiшення про створення ,реорганiзацiю та лiквiдацiю 

пiдроздiлiв пiдприємства; визначати структуру пiдприємства;затверджувати внутрiшнi нормативнi 

акти, що регулюють вiдношення мiж пiдроздiлами Товариства;приймати рiшення про 

вiдрядження, включно зарубiжнi дiловi поїздки; пiдписувати позовнi заяви, вiдклики на них, 

скарги на справах якi знаходяться в провадженнi судiв;пiдписувати вiд iменi Товариства 

Колективний договiр, змiни та доповнення до нього;видавати накази i розпорядження, давати 

вказiвки, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;керувати поточними 

справами Товариства, здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної 

роботи Товариства. Розмiр виплаченої винагороди- за виконання корпоративних обов`язкiв 

отримав 45000грн. Переобраний головою Правлiння ВАТ "ДнСЗ"-генеральним директором заводу 

Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям нового Статуту, що 

вiдповiдав вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства).Надано 

статус та повноваження голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу 

Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з перейменуванням Товариства на Публiчне 

акцiонерне товариство"Днiпропетровський стрiлочний завод". Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 23 роки, в т.ч. на посадi 

голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ"(ПАТ "ДнСЗ" ) - 12 рокiв. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Перший заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 

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

Крячко Валерiй Олександрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 978083 01.12.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

21 



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

ВАТ "ДнСЗ", перший заступник голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ", директор з економiки та фiнансiв. 

6.1.8. Опис 

Обов`язки: надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння, виконує функцiї 

голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу у разi його вiдсутностi. 

Повноваження- має право без довiреностi пiдписувати: фiнансовi i податковi документи; 

документи облiку та звiтностi;акти виконаних робiт;довiреностi на одержання матерiальних 

цiнностей;правочини вiд iменi Товариства;накази про найм та звiльнення працiвникiв Товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди- додаткову винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не 

отримував. Переобраний до складу Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 

11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства). Обраний рiшенням Правлiння ВАТ "ДнСЗ" вiд 

11.04.2011 р.першим заступником голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Надано статус та повноваження 

члена Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство"Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 21 рiк, в т.ч. першим заступником голови Правлiння ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ"- 12 рокiв. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 

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

Запривода Юрiй Петрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 220053 26.03.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 

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

ВАТ "ДнСЗ",заступник голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ", директор з виробництва. 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- надає допомогу головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генеральному директору заводу та 

його першому заступнику в органiзацiї роботи Правлiння. Повноваження- такi, що випливають з 

обов`язкiв.Виконує функцiї голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу пiд 

час вiдсутньостi його та його першого заступника. Розмiр виплаченої винагороди- додаткову 

винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не отримував. Переобраний до складу 

Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям 

нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви 

Товариства). Обраний рiшенням Правлiння ВАТ "ДнСЗ" вiд 11.04.2011 р. заступником голови 

Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Надано статус та повноваження члена Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними 



зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство"Днiпропетровський стрiлочний завод". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 28 рокiв, в т.ч.26,5рокiв на посадах 

майстра, старшого майстра,начальника цеху,директора з виробництва ВАТ(ПАТ)"ДнСЗ", на 

посадi заступника голови Правлiння ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ"- 2 роки 11 мiсяцiв. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

член Правлiння, головний бухгалтер 

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

Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 394202 26.11.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1952 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 

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

ВАТ "ДнСЗ", член Правлiння, головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв Товариства.Як головний бухгалтер виконує обов`язки згiдно з Посадовою 

iнструкцiєю та Стандартами бухгалтерського облiку. Повноваження- приймає участь в роботi 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ".Має також 

права, що випливають з обов`язкiв головного бухгалтера. Розмiр виплаченої винагороди- 

додаткову винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не отримувала. Переобрана до 

складу Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з 

прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"( 

крiм назви Товариства).Надано статус та повноваження члена Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними 

зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство"Днiпропетровський стрiлочний завод". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 28 рокiв, в т.ч. членом Правлiння ВАТ 

(ПАТ) "ДнСЗ", головним бухгалтером - 13 рокiв. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

член Правлiння 

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

Сидоренко Тамара Павлiвна 



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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 401225 29.11.1996 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1948 

6.1.5. Освіта** 

середня технiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

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

ВАТ "ДнСЗ", член Правлiння, комерцiйний директор. 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв Товариства. Повноваження- приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та 

голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Розмiр виплаченої винагороди- додаткову 

винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не отримувала. Переобрана до складу 

Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям 

нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви 

Товариства).Надано статус та повноваження члена Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами 

Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство"Днiпропетровський стрiлочний завод". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 18 рокiв, в т.ч. 11 рокiв генеральним 

директором ТД "Днiпропетровський стрiлочний завод",комерцiйним директором ВАТ (ПАТ) 

"ДнСЗ", членом Правлiння ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ" . 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

член Правлiння 

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

Корноухова Клара Володимирiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 912067 03.04.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

13 

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

ВАТ "ДнСЗ", член Правлiння, головний конструктор 



6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв Товариства. Повноваження- приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та 

голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Розмiр виплаченої винагороди- додаткову 

винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не отримувала. Переобрана до складу 

Правлiння ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям 

нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви 

Товариства).Надано статус та повноваження члена Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами 

Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство"Днiпропетровський стрiлочний завод". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв, в т.ч. 11 рокiв головним 

конструктором , начальником ПКО ВАТ "ДнСЗ",2 роки членом Правлiння ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ" . 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

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

Тлябiчев Адам Магомедович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 111257 09.03.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1950 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

33 

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

ВАТ "ДнСЗ", начальник Механо-заготiвельного цеху 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв Товариства. Повноваження- приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та 

голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Розмiр виплаченої винагороди- додаткову 

винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не отримував. Обран до складу Правлiння 

ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. в зв`язку iз звiльненням члена 

Правлiння Левiна Олега Iгоровича та прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону 

України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства).Надано статус та повноваження 

члена Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство"Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 33 роки, в т.ч. 33 роки начальником техбюро, начальником механо-заготiвельного цеху 

ВАТ (ПАТ)"ДнСЗ". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

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

Краснов Загiд Геннадiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 478589 05.09.2001 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1965 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

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

ВАТ "ДнСЗ",Голова Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ" 

6.1.8. Опис 

Обобв`язки-органiзовує роблту Наглядової ради та контролює виконання рiшень Загальних зборiв 

Товариства та Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, вiдкриває 

Загальнi збори Товариства. Повноваження- очолює роботу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ",пiдписує 

контракт з головою та членами Правлiння ПАТ "ДнСЗ".Розмiр виплаченої винагороди- 

62417,91грн. Обраний до складу Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 

11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства). Обраний рiшенням Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" 

вiд 11.04.2011 р.головою Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" Надано статус та повноваження члена 

Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство"Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 19 рокiв, в т.ч. головою Спостережної (Наглядової) ради ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ"- 11 рокiв. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

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

Литвин Григорiй Федорович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 903444 22.12.1997 Жовтневий РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1946 

6.1.5. Освіта** 

вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

42 

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

ВАТ "ДнСЗ",Заступник голови Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ",директор з безпеки ВАТ "ДнСЗ". 

6.1.8. Опис 

Обов`язки-приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Виконувати обов`язки голови 

Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" в разi його вiдсутностi. Повноваження- приймати участь в роботi 

Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової ради. Розмiр 

виплаченої винагороди- додаткову винагороду за виконання корпоративних обов`язкiв не 

отримував. Обраний до складу Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 

11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства). Обраний рiшенням Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" 

вiд 11.04.2011 р. заступником голови Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ.Надано статус та повноваження 

члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 42 роки, в т.ч.10 рокiв помiчником голови Правлiння АТВТ "ДнСЗ"- генерального 

директора заводу з правових питань,заступником генерального директора з економiчної безпеки та 

режиму ВАТ "ДнСЗ", директором з безпеки ВАТ "ДнСЗ",8 рокiв заступником голови 

Спостережної ( Наглядової) ради ВАТ (ПАТ)"ДнСЗ". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

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

Сосновський Мирон Ярославович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 488511 21.02.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

25 

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

ВАТ "ДнСЗ", член Спостережної ради, Голова Наглядової ради ВАТ "Новомосковський завод 

залiзобетонних виробiв". 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Повноваження- приймати 

участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової 

ради. Розмiр виплаченої винагороди- додаткову винагороду за виконання корпоративних 

обов`язкiв не отримував. Обраний до складу Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами 



Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону 

України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства).Надано статус та повноваження 

члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 25 роки, в т.ч.членом Спостережної(Наглядової) ради ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ"- 13 рокiв.Зараз 

також обiймає посаду голови Наглядової ради ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних 

виробiв", 51217,Днiпропетровська область, с. Мелiоративне, вул.Заводська,1. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

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

Левiн Iгор Абрамович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 576354 01.04.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1946 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

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

Iнженер договiрного вiддiлу АТЗТ "Югтрансстрой" 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Повноваження- приймати 

участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової 

ради. Розмiр виплаченої винагороди- додаткову винагороду за виконання корпоративних 

обов`язкiв не отримував. Обраний до складу Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами 

Товариства 11.04.2011р. в зв`язку iз звiльненням за особистим бажанняи члена Спостережної ради 

ВАТ "ДнСЗ" Пличкана В.М. та прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону 

України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства). Надано статус та повноваження 

члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 15 рокiв. Займав посади начальника вiддiлу матерiально- технiчного постачання ТОВ ТД 

"Днiпропетровський стрiлочний завод", начальника вiддiлу маркетигу АТЗТ "Югтрансстрой", 

iнженера вiддiлу маркетингу АТЗТ "Югтрансстрой".Зараз пенсiонер, не працює. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 



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

Тараненко Iрина Вiкторiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 209617 01.02.2006 Жовтневий РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй областiВС УК 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

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

ВАТ "ДнСЗ",член Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ", голова Спостережної (Наглядової) ради ЗАТ 

(ПрАТ) "ТАКО" 

6.1.8. Опис 

Обов`язки- приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Повноваження- приймати 

участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової 

ради. Розмiр виплаченої винагороди- додаткову винагороду за виконання корпоративних 

обов`язкiв не отримувала. Обрана до складу Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ" Загальними зборами 

Товариства 11.04.2011р. в зв`язку з прийняттям нового Статуту, що вiдповiдав вимогам Закону 

України "Про акцiонернi товариства"( крiм назви Товариства).Надано статус та повноваження 

члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. в зв`язку з 

перейменуванням Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної 

роботи 9 рокiв, в т.ч членом Спостережної ( Наглядової) ради ВАТ (ПАТ)"ДнСЗ" 5 рокiв. Зараз 

також обiймає посаду голови Наглядової ради Прат"ТАКО",49034,м.Днiпропетровськ, 

вул.Бiлостоцького, 108а. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Правлiння ПАТ 

"ДнСЗ"-

генеральний 

директор заводу 

Тараненко Сергiй 

Дмитрович 

АЕ 209614 01.02.1996 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

01.08.1996 47467 18.64668000000 47467 0 0 0 

Перший 

заступник 

голови 
Правлiння ПАТ 

"ДнСЗ" 

Крячко Валерiй 
Олександрович 

АЕ 978083 04.12.1997 АНД 

РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 

01.08.1996 1 0.00039000000 1 0 0 0 

Заступник 

голови 

Правлiння ПАТ 

"ДнСЗ" 

Запривода Юрiй 

Петрович 

АЕ 220053 26.03.1996 АНД 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

01.08.1996 4 0.00157000000 4 0 0 0 

Член Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ", 

головний 

бухгалтер 

Єлисеєва 

Свiтлана 

Павлiвна 

АК 394202 26.11.1998 АНД 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

01.08.1996 17891 7.02821000000 17891 0 0 0 

Член Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ" 

Сидоренко 

Тамара Павлiвна 

АЕ 401225 29.11.1996 

Самарський РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

 
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ" 

Корноухова 

Клара 

Володимирiвна 

АК 912067 03.04.2000 АНД 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 
 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Правлiння 
ПАТ "ДнСЗ" 

Тлябiчев Адам 
Магомедович 

АК 111257 09.03.1998 АНД 
РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

01.08.1996 1 0.00040000000 1 0 0 0 



Голова 

Наглядової ради 

ПАТ "ДнСЗ" 

Краснов Загiд 

Геннадiйович 

АМ 478589 05.09.2001 АНД 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

20.09.1997 41112 16.15022000000 41112 0 0 0 

Заступник 

голови 

Наглядової ради 
ПАТ "ДнСЗ" 

Литвин Григорiй 

Федорович 

АЕ 03444 22.12.1997 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 
областi 

17.02.2003 1 0.00040000000 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

"ДнСЗ" 

Сосновський 

Мирон 

Ярославович 

АЕ 488511 21.02.1997 
Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

20.09.1997 1 0.00039000000 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

"ДнСЗ" 

Тараненко Iрина 

Вiкторiвна 

АЕ 209617 01.02.1996 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

15.03.2007 26 0.01021000000 26 0 0 0 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

"ДнСЗ" 

Левiн Iгор 

Абрамович 

АЕ 576354 01.04.1997 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

10.07.2007 46574 18.29588000000 46574 0 0 0 

Усього 153078 60.13435000000 153078 0 0 0 

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



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Краснов Загiд 

Геннадiйович 

АМ 478589 05.09.2001 АНД РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй областi 
20.09.1997 41112 16.15022000000 41112 0 0 0 

Левiн Iгор 

Абрамович 

АЕ 576354 01.04.1997 Жовтневий РВ ДМУ 

УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
10.07.2007 46574 18.29588000000 46574 0 0 0 

Сосновський Iван 

Миронович 

АМ 344339 15.06.2001 Жовтневий РВ ДМУ 

УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
16.02.2009 46573 18.29549000000 46573 0 0 0 

Тараненко Сергiй 

Дмитрович 

АЕ 209614 01.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ 

УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
01.08.1996 47467 18.64668000000 47467 0 0 0 

Усього 181726 71.38827000000 181726 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
11.04.2011 

Кворум 

зборів** 
95.800000000000 

Опис 

Остаточний порядок денний сформовано за пропозицiями акцiонера Тараненко С.Д., який володiє 

бiльш як 10 % акцiй Товариства, та затверджено спiльним рiшенням Правлiння та Спостережної ради 

ВАТ "ДнСЗ" вiд 11.03.2011р.( протокол№3). Проекти рiшень запропоновано акцiонером Тараненко 

С.Д., а щодо кандидатур для обрання до органiв управлiння Товариством пропозицiї надiйшли вiд 

акцiонера Сосновського I.М., який володiє бiльш як 10 % акцiй Товариства. Всi проекти 

рiшеньприйнятi спiльним рiшенням Правлiння та Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ" вiд 11.03.2011р. 

(протокол №3). Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Звiт та висновок 

Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками рiчного звiту за 2010 р. i балансом на 31.12.2010 р. 3.Звiт 

Спостережної ради за 2010р. та її аналiз дiяльностi Правлiння в 2010р. 4.Звiт Правлiння про фiнансово 
- господарську дiяльнiсть в 2010р. i проект основних напрямiв дiяльностi ВАТ "ДнСЗ" в 2011 р. 

5.Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк, балансу на 31.12.2010 р., фiнансових результатiв за 2010 рiк 

i основних напрямiв розподiлення чистого прибутку за 2010 рiк. 6.Вiдкликання та обрання 

Спостережної ради товариства 7.Вiдкликання та обрання Голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ" - 

генерального директора заводу. 8.Вiдкликання та обрання членiв Правлiння товариства . 9.Про змiну 

найменування iз Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням 

статуту та iнших внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 10.Про затвердження нової редакцiї статуту товариства , внутрiшнiх положень 

товариства про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння. 11.Про надання обранiй 

Спостережнiй радi ВАТ "ДнСЗ" статусу та повноважень Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", визначених затвердженими 11.04.2011р. 

Загальними зборами ВАТ"ДнСЗ" новою редакцiєю статуту товариства та Положенням про Наглядову 

раду. 12.Про надання Головi Правлiння ВАТ "ДнСЗ"- генеральному директору заводу статусу та 

повноважень Голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу, визначених 

затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ "ДнСЗ" новою редакцiєю статуту та 

Положенням про Правлiння. 13.Про надання членам Правлiння ВАТ "ДнСЗ" статусу та повноважень 

членiв Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", 

визначених затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ДнСЗ" новою 

редакцiєю статуту та Положенням про Правлiння. 14.Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї товариства. 

15.Прийняття рiшення щодо нестворення Ревiзiйної комiсiї товариства. 16.Затвердження умов 

цивiльно-правових та трудових договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради. 17.Про призначення 

особи, уповноваженої пiдписати цивiльно - правовi та трудовi договори(контракти) з членами 
Наглядової ради. 18.Попереднє схвалення значних правочинiв,ринкова вартiсть майна, що є 

предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2010 рiк та можуть вчинятися в 2011роцi, з граничною сукупною вартiстю всiх 

таких правочинiв в розмiрi 1 000 000 тис. грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших 

правочинiв)на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних 

частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, якi забезпечують постачання 

продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,в тому числi за результатами тендерiв на суму до 238 

593тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на придбання металевого прокату 

вiд ВАТ МК "Азовсталь" або iнших осiб,якi здiйснюють продаж продукцiї цього виробника,з метою 

забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 238 593тис.грн. - укладання договорiв ( 

контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих 
перетинань та запасних частин до них , iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних споживачiв 

на суму до 238 593тис.грн., та надання Наглядовiй радi повноважень щодо схвалення конкретних 

правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. 19.Попереднє схвалення значних 

правочинiв,ринкова вартiсть послуг, в тому числi фiнансових,що є предметом таких правочинiв, 

перевищує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 

рiк та можуть вчинитись в 2011роцi, з сукупною вартiстю таких правочинiв в розмiрi 1 000 000тис. 

грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, 

кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд ТОВ "Менеджмент 

iнвестицiй", для поповнення обiгових коштiв на суму до 238593тис.грн., та надання Наглядовiй радi 



ПАТ "ДнСЗ" повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього попереднього 

схвалення. 20.Попереднє схвалення значних правочинiв,ринкова вартiсть майна, що є предметом 

таких правочинiв, складає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi 

за 2010 рiк та можуть вчинятися в 2011роцi, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в 

розмiрi 3 000 000 тис. грн., а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на 
постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, 

iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, якi забезпечують постачання продукцiї, товарiв 

для потреб Укрзалiзницi,в тому числi за результатами тендерiв на суму до 1 000 000 тис.грн. - 

укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв) на придбання металевого прокату вiд ВАТ МК 

"Азовсталь", або iнших осiб,якi здiйснюють продаж продукцiї цього виробника,з метою забезпечення 

виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, 

iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та 

запасних частин до них , iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних споживачiв на суму до 1 

000 000 тис.грн., та надання Наглядовiй радi повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в 

рамках цього попереднього схвалення. 21.Попереднє схвалення значних правочинiв,ринкова вартiсть 

послуг, в тому числi фiнансових,що є предметом таких правочинiв, складає 50 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк та можуть вчинитись в 2011роцi, з 

граничною сукупною вартiстю таких правочинiв в розмiрi 3 000 000тис. грн.,а саме: - укладання 

договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних 

фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд ТОВ "Менеджмент iнвестицiй", для 

поповнення обiгових коштiв на суму до 1 000 000тис.грн., та надання Наглядовiй радi ПАТ "ДнСЗ" 

повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. 

Голосування з 1-го питання порядку денного: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. Проект 

рiшення: На строк до обрання нового складу лiчильної комiсiї обрати лiчильну комiсiю загальних 

зборiв товариства у такому складi: Старишко Любов Олексiївна, Бiдник Ганна Овсiївна, Бурба 

Свiтлана Михайлiвна. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, 

поданих "ЗА" прийняття рiшення: 244 009 (двiстi сорок чотири тисячi дев`ять) голоси, що становить 

99,9996 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах,"ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, 
або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 

1 (один)голос, або 0,0004% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах,"НЕ 

ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. 

Рiшення прийняте. Протокол № 3 засiдання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв ВАТ "ДнСЗ". 

Голосування з 2-го питання порядку денного : 2.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками 

рiчного звiту за 2010 р. i балансом на 31.12.2010 р. Проект рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї 

за 2010 рiк та прийняти до вiдома її висновок за пiдсумками рiчного звiту за 2010 р. i балансом на 

31.12.2010р Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих 

"ЗА" прийняття рiшення: 244 007 (двiстi сорок чотири тисячi сiм) голосiв, що становить 99,9988 % вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, або 0% вiд 
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 3 (три)голоси, 

або 0,0012% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. 

Протокол №1 Лiчильної комiсiї. Голосування з 3-го питання порядку денного: 3.Звiт Спостережної 

ради за 2010р. та її аналiз дiяльностi Правлiння в 2010р. Проект рiшення: Затвердити звiт 

Спостережної ради за 2010 р. та прийняти до вiдома її аналiз дiяльностi Правлiння в 2010р. Iнших 

проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття 

рiшення: 244 008 (двiстi сорок чотири тисячi вiсiм) голосiв, що становить 99,9992 % вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах,"ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 2 (два)голоси, або 
0,0008% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. 

Протокол №2 Лiчильної комiсiї. Голосування з 4-го питання порядку денного: 4.Звiт Правлiння про 

фiнансово - господарську дiяльнiсть в 2010р. i проект основних напрямiв дiяльностi ВАТ "ДнСЗ" в 

2011 р. Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарчу дiяльнiсть в 2010р. i 

проект основних напрямiв дiяльностi ВАТ "ДнСЗ" в 2011р. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. 

Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 244008 (двiстi сорок 

чотири тисячi вiсiм) голосiв, що становить 99,9992 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 2 (два)голоси, або 0,0008% вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi 



голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №3 Лiчильної комiсiї. 

Голосування з 5-го питання порядку денного: 5.Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк, балансу на 

31.12.2010 р., фiнансових результатiв за 2010 рiк i основних напрямiв розподiлення чистого прибутку 

за 2010 рiк. Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2010 рiк, баланс на 31.12.2010р. з валютою 

балансу 477 187 тис.грн. i фiнансовi результати за 2010рiк. Всi витрати в сумi 712 835 тис.грн., 
вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати за 2010 рiк, визнати обгрунтованими та викликаними 

виробничо - господарською необхiднiстю. Встановити, що чистий прибуток за 2010 рiк в сумi 

69054,391 тис. грн. розподiляється за такими напрямами: а) до фонду дивiдендiв за 2010 рiк - 1018,24 

тис. грн., з нарахуванням 4 грн. на 1 акцiю;нарахування - пропорцiйно часткам учасникiв у 

статутному капiталi станом на дату складення перелiку осiб,якi мають право на отримання дивiдендiв; 

виплата - грошовими коштами: -учасникам-юридичним особам - шляхом перерахування на їх поточнi 

рахунки; - учасникам-фiзичним особам-робiтникам ВАТ "ДнСЗ"- перерахуванням на їх зарплатнi 

картки; - iншим учасникам-фiзичним особам-готiвкою з каси ВАТ "ДнСЗ"; дата початку виплати - 

11.05.2011р.,дата закiнчення виплати - 11.10.2011р., пiсля чого вони депонуються та сплачуються як 

депоненти. б) на поповнення власних оборотних коштiв - 68036,151 тис. грн. Витрати у 2011 роцi, не 

пов'язанi з виробництвом, здiйснювати згiдно затвердженим основним напрямам дiяльностi в 2011 
роцi у межах власних оборотних коштiв, а в необхiдних випадках - iз залученням позикових коштiв 

Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" 

прийняття рiшення: 244008 (двiстi сорок чотири тисячi вiсiм) голосiв, що становить 99,9992 % вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 2 (два)голоси, 

або 0,0008% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. 

Протокол №4 Лiчильної комiсiї. Голосування з 6-го питання порядку денного: 6. Вiдкликання та 

обрання Спостережної ради товариства Проект рiшення: Вiдкликати членiв Спостережної ради ВАТ 

"ДнСЗ" Краснова Загiда Генадiйовича ( Голову Спостережної ради), Литвина Григорiя Федоровича ( 

заступника Голови Спостережної ради), Пличкана Валерiя Миколайовича ( секретаря Спостережної 
ради), Тараненко Iрину Вiкторiвну, Сосновського Мирона Ярославовича. Обрати Спостережну раду 

ВАТ "ДнСЗ" у складi:Краснов Загiд Генадiйович, Литвин Григорiй Федорович, Тараненко Iрина 

Вiкторiвна, Сосновський Мирон Ярославович, Левiн Iгор Абрамович. Iнших проектiв рiшення не 

надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243979 (двiстi 

сорок три тисячi дев`ятсот сiмдесят дев`ять) голосiв, що становить 99,9873 % вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 11 (одинадцять)голосiв, або 0,0045% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20 

(двадцять)голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ 

ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. 

Рiшення прийняте. Протокол №5 Лiчильної комiсiї. Голосування з 7-го питання порядку денного: 
7.Вiдкликання та обрання Голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу. Проект 

рiшення: Вiдкликати Голову Правлiння ВАТ "ДнСЗ" - генерального директора заводу Тараненко 

Сергiя Дмитровича. Обрати Головою Правлiння ВАТ "ДнСЗ" - генеральним директором заводу 

Тараненко Сергiя Дмитровича. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: 

Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243 990 (двiстi сорок три тисячi дев`ятсот 

дев`яносто) голосiв, що становить 99,9918 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 

зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 

зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20 (двадцять)голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №6 Лiчильної комiсiї. 

Голосування з 8-го питання порядку денного: 8.Вiдкликання та обрання членiв Правлiння товариства . 
Проект рiшення: Вiдкликати членiв Правлiння ВАТ "ДнСЗ" : Крячко Валерiя Олександровича ( 

Першого заступника Голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ"), Заприводу Юрiя Петровича ( заступника 

Голови Правлiння ВАТ "ДнСЗ"), Єлисеєву Свiтлану Павлiвну, Левiна Олега Iгоровича, Сидоренко 

Тамару Павлiвну, Корноухову Клару Володимирiвну. Обрати до складу Правлiння ВАТ "ДнСЗ" 

Крячко Валерiя Олександровича, Заприводу Юрiя Петровича, Єлисеєву Свiтлану Павлiвну, Тлябiчева 

Адама Магомедовича, Сидоренко Тамару Павлiвну, Корноухову Клару Володимирiвну. Iнших 

проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття 

рiшення: 243 989 (двiстi сорок три тисячi дев`ятсот вiсiмдесят дев`ять) голосiв, що становить 99,9914 

% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль)голосiв, або 0% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 

0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 21 
(двадцять один )голос, або 0,0086% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, 



"НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. 

Рiшення прийняте. Протокол №7 Лiчильної комiсiї. Голосування з 9-го питання порядку денного: Про 

змiну найменування iз Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням 

статуту та iнших внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi 
товариства". Проект рiшення: Змiнити найменування "Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" на "Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський 

стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням статуту та iнших внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до 

Закону України "Про акцiонернi товариства". Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки 

голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 123(сто двадцять три)голоси, що 

становить 0,0504 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 

243868(двiстi сорок три тисячi вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, або 99,9418% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 19( дев`ятнадцять ) голосiв, 

або 0,0078% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення не прийняте. 
Протокол №8 Лiчильної комiсiї. Голосування з 10-го питання порядку денного: Про затвердження 

нової редакцiї статуту товариства , внутрiшнiх положень товариства про загальнi збори акцiонерiв, 

наглядову раду, правлiння. Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю статуту акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" , Положення про Загальнi збори акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", Положення про Наглядову раду акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", Положення про Правлiння акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням статуту та iнших 

внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Доручити 

пiдписати нову редакцiю статуту головi зборiв Пличкану В.М. та секретарю зборiв Татарському Л.А. 

Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" 

прийняття рiшення: 243 989(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот вiсiмдесят дев`ять) голосiв, або 

99,9914% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 1(один) голос, або 

0,0004% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( 

двадцять ) голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ 

ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. 

Рiшення прийняте. Протокол №9 Лiчильної комiсiї. Голосування з 11-го питання порядку денного: 

Про надання обранiй Спостережнiй радi ВАТ "ДнСЗ" статусу та повноважень Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", визначених 

затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ "ДнСЗ" новою редакцiєю статуту товариства та 

Положенням про Наглядову раду. Проект рiшення: Надати обранiй Спостережнiй радi ВАТ "ДнСЗ" 

статус та повноваження Наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний 

завод", визначенi затвердженою 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ "ДнСЗ" новою редакцiєю 
статуту акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод". Iнших проектiв рiшення не 

надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243 989(двiстi 

сорок три тисячi дев`ятсот вiсiмдесят дев`ять) голосiв, або 99,9914% вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 1(один) голос, або 0,0004% вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 21( двадцять один ) голос, або 0,0086% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №10 

Лiчильної комiсiї. Голосування з 12- го питання порядку денного: Про надання Головi Правлiння ВАТ 

"ДнСЗ"- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- 

генерального директора заводу, визначених затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ 

"ДнСЗ" новою редакцiєю статуту та Положенням про Правлiння. Проект рiшення: Надати Головi 
Правлiння ВАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу статус та повноваження Голови Правлiння - 

генерального директора заводу, визначенi затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ 

"ДнСЗ" новою редакцiєю статуту акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" та 

прийнятим Положенням про Правлiння акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" 

прийняття рiшення: 243 991(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот дев`яносто один) голос, або 99,9922% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 1(один) голос, або 

0,0004% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 19( 

дев`ятнадцять ) голосiв, або 0,0078% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, 

"НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. 
Рiшення прийняте. Протокол №11 Лiчильної комiсiї. Голосування з 13-го питання порядку денного: 



Про надання членам Правлiння ВАТ "ДнСЗ" статусу та повноважень членiв Правлiння Публiчного 

акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", визначених затвердженими 

11.04.2011р. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ДнСЗ" новою редакцiєю статуту та Положенням 

про Правлiння. Проект рiшення: Надати членам Правлiння ВАТ "ДНСЗ" статус та повноваження 

членiв Правлiння акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", визначенi 
затвердженими 11.04.2011р. Загальними зборами ВАТ "ДнСЗ" новою редакцiєю статуту акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" та Положенням про Правлiння акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод". Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки 

голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243 990(двiстi сорок три тисячi 

дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 

зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, 

"УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 

зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, 

якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, 

якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №12 Лiчильної комiсiї. Голосування з 14-го 

питання порядку денного: Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї товариства. Проект рiшення: Вiдкликати 
Ревiзiйну комiсiю ВАТ "ДнСЗ" у складi Татарського Леонiда Аркадiйовича (Голови Ревiзiйної 

комiсiї), Булгакової Наталiї Iванiвни(секретаря Ревiзiйної комiсiї), Усаткiної Iрини Григорiвни. Iнших 

проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття 

рiшення: 243 989(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот вiсiмдесят дев`ять ) голосiв, або 99,9914% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 1(один) голос, або 0,0004 % вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) 

голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 

(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення 

прийняте. Протокол №13 Лiчильної комiсiї. Голосування з 15-го питання порядку денного: Прийняття 

рiшення щодо нестворення Ревiзiйної комiсiї товариства. Проект рiшення: Не створювати Ревiзiйну 

комiсiю товариства у зв`язку iз тим, що статтею 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" iз 
змiнами, визначеними "Законом України " Про внесення змiн до Закону України"Про акцiонернi 

товариства" щодо вдосконалення механiзму дiяльностi акцiонерних товариств? №2994-YI вiд 

03.02.2011р. обрання ревiзiйної комiсiї ( ревiзора) не є обов`язковим. Iнших проектiв рiшення не 

надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243 990(двiстi 

сорок три тисячi дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) голосiв, або 0,0082% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №14 Лiчильної комiсiї. 

Голосування з 16-го питання порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових та трудових 
договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради. Проект рiшення: Затвердити умови трудового 

контракту з Головою Наглядової ради та умови цивiльно- правових договорiв з членами Наглядової 

ради. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" 

прийняття рiшення: 243 990(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ" 0 (нуль), або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) 

голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 

(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення 

прийняте. Протокол №15 Лiчильної комiсiї. Голосування з 17-го питання порядку денного: Про 

призначення особи, уповноваженої пiдписати цивiльно - правовi та трудовi договори(контракти) з 

членами Наглядової ради. Проект рiшення: Уповноважити пiдписати трудовий контракт з Головою 
Наглядової ради та цивiльно- правовi договори з членами Наглядової ради Тараненко Сергiя 

Дмитровича. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих 

"ЗА" прийняття рiшення: 243 990(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) 

голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 

(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення 

прийняте. Протокол №16 Лiчильної комiсiї. Голосування з 18-го питання порядку денного: Попереднє 

схвалення значних правочинiв,ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, перевищує 

25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк та 
можуть вчинятися в 2011роцi, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 1 000 



000тис. грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на постачання стрiлочних 

переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної 

продукцiї в адресу юридичних осiб, якi забезпечують постачання продукцiї, товарiв для потреб 

Укрзалiзницi,в тому числi за результатами тендерiв на суму до 238 593 тис.грн. - укладання договорiв 

( контрактiв, iнших правочинiв)на придбання металевого прокату вiд ВАТ МК "Азовсталь", або iнших 
осiб,якi здiйснюють продаж продукцiї цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу 

товариства на суму до 238 593 тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на 

постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , 

iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних споживачiв на суму до 238 593 тис.грн., та надання 

Наглядовiй радi повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього попереднього 

схвалення. Проект рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна, що 

є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк , та якi можуть вчинятися в 2011роцi, з граничною сукупною 

вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 1 000 000 тис. грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, 

iнших правочинiв)на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та 

запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, якi забезпечують 
постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,в тому числi за результатами тендерiв на суму 

до 238 593 тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на придбання металевого 

прокату вiд ВАТ МК "Азовсталь", або iнших осiб,якi здiйснюють продаж продукцiї цього виробника,з 

метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 238 593 тис.грн. - укладання 

договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, 

глухих перетинань та запасних частин до них , iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних 

споживачiв на суму до 238 593 тис.грн. Надати Наглядовiй радi повноваження щодо схвалення 

конкретних правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. 

Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243 990(двiстi сорок три 

тисячi дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "ПРОТИ" 0 (нуль), або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 

зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №17 Лiчильної комiсiї. 

Голосування з 19-го питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв,ринкова 

вартiсть послуг, в тому числi фiнансових,що є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менше 

50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк та можуть вчинитись в 

2011роцi, з сукупною вартiстю таких правочинiв в розмiрi 1 000 000тис. грн.,а саме: - укладання 

договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних 

фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд ТОВ "Менеджмент iнвестицiй", для 

поповнення обiгових коштiв на суму до 238 593 тис.грн., та надання Наглядовiй радi ПАТ "ДнСЗ" 

повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. Проект 
рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якщо ринкова вартiсть послуг, в тому числi 

фiнансових,що є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв 

за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, та якi можуть вчинятися в 2011роцi, з сукупною 

вартiстю таких правочинiв в розмiрi 1 000 000 тис. грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, 

iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не 

виключно, але в тому числi вiд ТОВ "Менеджмент iнвестицiй", для поповнення обiгових коштiв на 

суму до 238 593 тис.грн. Надати Наглядовiй радi повноваження щодо схвалення конкретних 

правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки 

голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 243 990(двiстi сорок три тисячi 

дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 

зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, 

"УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в 
зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, 

якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI""0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, 

якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №18 Лiчильної комiсiї. Голосування з 20-го 

питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв,ринкова вартiсть майна, що є 

предметом таких правочинiв, складає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2010 рiк та можуть вчинятися в 2011роцi, з граничною сукупною вартiстю всiх 

таких правочинiв в розмiрi 3 000 000 тис. грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших 

правочинiв)на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних 

частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, якi забезпечують постачання 

продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,в тому числi за результатами тендерiв на суму до 1 000 000 

тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на придбання металевого прокату вiд 
ВАТ МК "Азовсталь", або iнших осiб,якi здiйснюють продаж продукцiї цього виробника,з метою 



забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис.грн. - укладання договорiв ( 

контрактiв, iнших правочинiв)на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих 

перетинань та запасних частин до них , iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних споживачiв 

на суму до 1 000 000 тис.грн., та надання Наглядовiй радi повноважень щодо схвалення конкретних 

правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. Проект рiшення: Попередньо схвалити значнi 
правочини, якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, складає 50 i бiльше 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк ,та якi можуть вчинятися в 

2011роцi, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 3 000 000 тис. грн., а саме: - 

укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на постачання стрiлочних переводiв та запчастин 

до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних 

осiб, якi забезпечують постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,в тому числi за 

результатами тендерiв на суму до 1 000 000 тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, iнших 

правочинiв)на придбання металевого прокату вiд ВАТ МК "Азовсталь", або iнших осiб,якi 

здiйснюють продаж продукцiї цього виробника,з метою забезпечення виробничого процесу 

товариства на суму до 1 000 000 тис.грн. - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв)на 

постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них , 
iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних споживачiв на суму до 1 000 000тис.грн.Надати 

Наглядовiй радi повноваження щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього попереднього 

схвалення. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих 

"ЗА" прийняття рiшення: 243 990(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль), або 0% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) 

голосiв, або 0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 

(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення 

прийняте. Протокол №19 Лiчильної комiсiї. Голосування з 21-го питання порядку денного: Попереднє 

схвалення значних правочинiв,ринкова вартiсть послуг, в тому числi фiнансових,що є предметом 

таких правочинiв, складає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi 
за 2010 рiк та можуть вчинитись в 2011роцi, з граничною сукупною вартiстю таких правочинiв в 

розмiрi 3 000 000тис. грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв) щодо 

отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд 

ТОВ "Менеджмент iнвестицiй", для поповнення обiгових коштiв на суму до 1 000 000 тис.грн., та 

надання Наглядовiй радi ПАТ "ДнСЗ" повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках 

цього попереднього схвалення. Проект рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якщо 

ринкова вартiсть послуг, в тому числi фiнансових,що є предметом таких правочинiв, складає 50 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк , та якi можуть 

вчинятися в 2011роцi, з граничною сукупною вартiстю таких правочинiв в розмiрi 3 000 000 тис. 

грн.,а саме: - укладання договорiв ( контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, 

кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд ТОВ "Менеджмент 
iнвестицiй", для поповнення обiгових коштiв на суму до 1 000 000тис.грн. Надати Наглядовiй радi 

повноваження щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього попереднього схвалення. Iнших 

проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття 

рiшення: 243 990(двiстi сорок три тисячi дев`ятсот дев`яносто) голосiв, або 99,9918% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ" 0 (нуль), або 0% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 20( двадцять ) голосiв, або 

0,0082% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. 

Протокол №20 Лiчильної комiсiї. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
04.07.2011 

Кворум 

зборів** 
95.900000000000 

Опис 

Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiйовано Наглядовою радою ВАТ "ДнСЗ"( протокол №5 

спiльного засiдання Правлiння та Наглядової ради вiд 20.05.2011р.Вiд iменi Наглядової ради з 

пропозицiєю про проведення позачергових загальних зборiв виступав заступник голови Наглядової 

ради Литвин Г.Ф.) Всi проекти рiшень запропонованi Наглядовою радою ВАТ "ДнСЗ" (протокол №6 



вiд 09.06.2011р. спiльного засiдання Правлiння та Наглядової ради) за пропозицiєю акцiонера 

Сосновського I.М. , який володiє бiльш як 10 % акцiй Товариства. Порядок денний: 1. Про змiну 

найменування iз Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням 

статуту та iнших внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 2.Про затвердження нової редакцiї статуту товариства, внутрiшнiх положень Публiчного 

акцiонерного товариства"Днiпропетровський стрiлочний завод" про загальнi збори акцiонерiв, 

наглядову раду , правлiння. 3.Про надання Наглядовiй радi Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" статусу та повноважень Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод". 4.Про надання Головi Правлiння 

ВАТ "ДнСЗ"- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правлiння ПАТ 

"ДнСЗ"- генерального директора заводу. 5.Про надання членам Правлiння ВАТ "ДнСЗ" статусу та 

повноважень членiв Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Робота за порядком денним: Голосування з 1-го питання порядку денного: Про змiну 

найменування iз Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням 
статуту та iнших внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 1. Проект рiшення: Змiнити найменування "Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" на "Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський 

стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням статуту та iнших внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до 

Закону України "Про акцiонернi товариства". Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки 

голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 244026 (двiстi сорок чотири тисячi 

двадцять шiсть) голосiв, що становить 99,973 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 

в зборах, "ПРОТИ"- 42 (сорок два) голоси, або 0,017 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 13 (тринадцять) голосiв, або 0,005% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах,"НЕ ДIЙСНI"-11 (одинадцять) голосiв, або 0,005% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол № 1 
засiдання Лiчильної комiсiї. Голосування з 2-гопитання порядку денного: Про затвердження нової 

редакцiї статуту товариства, внутрiшнiх положень Публiчного акцiонерного товариства 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду , правлiння. 

Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товариства 

"Днiпропетровський стрiлочний завод", Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного 

товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", Положення про Наглядову раду Публiчного 

акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод", Положення про Правлiння 

Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" у зв`язку з приведенням 

статуту та внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Доручити пiдписати нову редакцiю статуту головi зборiв Пличкану В.М. та секретарю зборiв 

Татарському Л.А. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, 
поданих "ЗА" прийняття рiшення :244068 (двiстi сорок чотири тисячi шiстдесят вiсiм) голосiв, що 

становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0 

(нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ" - 22 ( двадцять два) голоси, або 0,009% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-2 (два) голоси, або 0,001% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, 

якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №2 засiдання Лiчильної комiсiї. Голосування 

з 3-го питання порядку денного: 3. Про надання Наглядовiй радi Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" статусу та повноважень Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод". Проект рiшення: Надати Наглядовiй 

радi Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" статус та 

повноваження Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний 
завод". Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" 

прийняття рiшення:244079 (двiстi сорок чотири тисячi сiмдесят дев`ять) голосiв, що становить 99,995 

% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 0 (нуль) голосiв, або 0% 

вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0 (нуль) голосiв, або 

0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 13 

(тринадцять) голосiв, або 0,005% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ 

ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. 

Рiшення прийняте. Протокол №3 Лiчильної комiсiї. Голосування з 4-го питання порядку денного: Про 

надання Головi Правлiння ВАТ "ДнСЗ"- генеральному директору заводу статусу та повноважень 

Голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу. Проект рiшення: Надати Головi 

Правлiння ВАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу статус та повноваження Голови Правлiння 
ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу. Iнших проектiв рiшення не надiйшло. Пiдсумки 



голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 244036 (двiстi сорок чотири тисячi 

тридцять шiсть ) голосiв, що становить 99,977 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 

в зборах, "ПРОТИ"- 42 (сорок два) голоси, або 0,017% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 

участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 

беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 14 (чотирнадцять) голосiв, або 0,006 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах,"НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. Протокол №4 Лiчильної комiсiї. 

Голосування з 5-го питання порядку денного: Про надання членам Правлiння ВАТ "ДнСЗ" статусу та 

повноважень членiв Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний 

завод". Проект рiшення: Надати членам Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" статус та повноваження членiв Правлiння Публiчного 

акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод". Iнших проектiв рiшення не 

надiйшло. Пiдсумки голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 244036 (двiстi 

сорок чотири тисячi тридцять шiсть ) голосiв, що становить 99,977 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь в зборах, "ПРОТИ"- 42 (сорок два) голоси, або 0,017% вiд загальної кiлькостi 

голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "УТРИМАЛИСЬ"- 0 (нуль) голосiв, або 0% вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 14 (чотирнадцять) голосiв, 

або 0,006 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах, "НЕ ДIЙСНI"-0 (нуль) 

голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь в зборах. Рiшення прийняте. 

Протокол №5 Лiчильної комiсiї 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
2545600.000 0.000 1018240.000 0.000 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

10.000 0.000 4.000 0.000 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 1023083.300 0.000 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

02.04.2012 
 

19.04.2011 
 

Дата виплати 

дивідендів 
28.04.2012 

 
11.05.2011 

 

Опис 

Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 2010 року прийняте Загальними зборами ВАТ 

"ДнСЗ" 11.04.2011р. Перелик осiб,якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками 2010 

року складено на 19.04.2011р.Загальнi збори встановили, що чистий прибуток за 2010 рiк в сумi 
69054,391 тис. грн. розподiляється за такими напрямами: а) до фонду дивiдендiв за 2010 рiк - 

1018,24 тис. грн., з нарахуванням 4 грн. на 1 акцiю;нарахування - пропорцiйно часткам учасникiв 

у статутному капiталi станом на дату складення перелiку осiб,якi мають право на отримання 

дивiдендiв; виплата - грошовими коштами: -учасникам-юридичним особам - шляхом 

перерахування на їх поточнi рахунки; - учасникам-фiзичним особам-робiтникам ВАТ "ДнСЗ"- 

перерахуванням на їх зарплатнi картки; - iншим учасникам-фiзичним особам-готiвкою з каси 

ВАТ "ДнСЗ"; дата початку виплати - 11.05.2011р.,дата закiнчення виплати - 11.10.2011р., пiсля 

чого вони депонуються та сплачуються як депоненти. б) на поповнення власних оборотних 

коштiв-? 68036,151 тис. грн. На протязi 2011 року сплачувались дивiденди як за пiдсумками 2010 

року, так i депонованi за пiдсумками попереднiх перiодiв. Рiшення про виплату дивiдендiв за 

результатами звiтного ( 2011) року прийняте Загальними зборами ПАТ "ДнСЗ" 

30.03.2012р.Перелiк осiб,якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами звiтного 
перiоду складено на 02.04.2012р. Загальнi збори встановили, що чистий прибуток за 2011 рiк в 

сумi 56464 тис. грн. розподiляється за такими напрямами: а)до фонду дивiдендiв за 2011 рiк -

2545,6тис. грн., з нарахуванням 10 грн. на 1 акцiю;нарахування - пропорцiйно часткам учасникiв 

у статутному капiталi станом на дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв; виплата - грошовими коштами: -учасникам-юридичним особам - шляхом 

перерахування на їх поточнi рахунки; -учасникам-фiзичним особам-робiтникам ПАТ "ДнСЗ"- 

перерахуванням на їх зарплатнi картки; - iншим учасникам-фiзичним особам-готiвкою з каси 

ПАТ "ДнСЗ"; дата початку виплати - 28.04.2012р.,дата закiнчення виплати - 28.09.2012р.,пiсля 

чого вони депонуються та сплачуються як депоненти; б)на поповнення власних оборотних коштiв 

- 53918,4 тис. грн. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001м.Київвул.Грiнченка,буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон (044)377-7016 

Факс (044)279-1249 

Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку- 
депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю 

цiнних паперiвї 

Опис Укладено договори на:1.обслуговування випуску цiнних паперiв 

Товариства; 2.надання Товариству консультацiйних послуг на 

фiнансових ринках з технiчного супроводження програмного 

забезпечення захищеного обмiну даними (електронними 

документами) мiж учасниками Нацiональної депозитарної системи. 

3.надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим 

центром сертифiкацiї ключiв ВАТ "Нацiональний депозитарiй 

України". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909 

Місцезнаходження 01011м.Київвул.Лєскова,буд.9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№498040 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державнв комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)499-15-11 

Факс (044)499-15-11 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна 
дiяльнiсть;Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам 

iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.Рахунки 

вiдкрито. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2497175 



Місцезнаходження 49044м.Днiпропетровськвул.Гоголя,буд.14А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ584510,АВ584515 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011 

Міжміський код та телефон (0562)32-17-08 

Факс (056)370-46-94 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Укладено договори про:1)Добровiльне страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв або користувачiв майна (вiдшкодування 

шкоди,заподiяної третiм особам,внаслiдок володiння,користування та 

розпорядження майном ?примiщення цехiв,що знаходяться за адресою 

м.Днiпропетровськ, вул..Бiлостоцького,181;2)Обов`язкове особисте 

страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i 
членiв добровiльних пожежних дружин. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Провiдна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049Юридична-м.КиївЮридична-Повiтрофлотський пр-т,буд.25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№520906,АВ№520951 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (050)8330405 

Факс (050)8330405 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Укладено:1) договiр обов`язкового особистого страхування водiїв вiд 

нещасних випадкiв на транспортi. 2)договiр про обов`язкове 

страхування цивiльно- правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв Фактична 

адреса:49000,м.Днiпропетровськ,пр.Гагарiна,165. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю Страхова компанiя 
"Нафтагазстрах" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21004953 

Місцезнаходження 04071Юридична-м.КиївЮридична-вул.Глибочицька,40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АБ№123721 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.02.2005 

Міжміський код та телефон (044)220-13-78 



Факс (044)220-13-79 

Вид діяльності Добровiльне медичне страхування 

Опис Укладено договiр про доброввiльне медичне страхування.Фактична 

адреса Компанiї 02098,м. Київ, вул.Шумського,1а. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Iнтер" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35633486 

Місцезнаходження 03150м.Київвул.Предславинська,11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№429632,АВ№429619 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)220-00-84 

Факс (044)220-00-85 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Дата видачi лiцензiї АВ№429632-26.08.2008р., лицензiї АВ №429619-

07.08.2008р. Укладено договори про:1.страхування членiв 
добровiльної пожежної дружини;2.добровiльне страхування майна вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Майно Бази вiдпочинку 

"Лiсова казка". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Аудиторська фiрма "Фiнансист" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21860250 

Місцезнаходження 49000м.Днiпропетровськвул.Карла Дiбкнехта,буд.4-Д,оф.1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0402 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0562)7888745 

Факс (0562)7888745 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Дiю свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм №0402, 

виданого АПУ 26.01.2001 року, продовжено до 23.12.2015 року 

рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010р.№224/3.Директор АФ 

"Фiнансист" Поспехова Олена Дмитрiвна, сертифiкат серiї А №001277 

вiд 28.04.1994р.,чинний до 28.04.2013р. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.12.2010 1241/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000110415 

Акції 

Іменні 
прості 

Бездокументарна 

Іменні 
10.500 254560 2672880.000 100.000000000000 

Опис 

Свiдоцтво видане Публiчному акцiонерному товариству "Днiпропетровський стрiлочний завод" 12.08.2011р.Цим свiдоцтвом анульовано 
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 30 грудня 2010 року №1241/1/10, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

Вiдкритому акцiонерному товариству "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД".Iнформацiя про ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

акцiями ПАТ "ДнСЗ" та про факт лiстингу/делiстингу акцiй ПАТ "ДнСЗ" на фондових бiржах вiдсутня. Додаткової емiсiї в 2011 роцi не 

здiйснювалось. 

  

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 2000 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

2000 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Інше 0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 1032 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

1032 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Інше 0 



Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Інше 0 



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

1916 рiк-утворення майстерень стрiлочної продукцiї Катеринославської залiзницi. 25 березня 1934 

року-початок будiвництва Нижньоднiпровського стрiлочного заводу в м.Днiпропетровськ. 1 сiчня 

1936 року-випуск першої продукцiї. Серпень 1941 року-евакуацiя заводу на ст.Iнська 

Новосибiрської областi. 1944 рiк-вiдбудова заводу в м.Днiпропетровськ .Пiдприємство 

знаходиться у вiдомствi МШС СРСР. З 10.12.1990 р. колектив пiдприємства взяв в оренду майно 

заводу. З 1992 р. орендна угода в порядку правонаступництва була переукладена з Фондом 

державного майна України. В 1994р.на основi угоди з Фондом державного майна України завод 

був викуплений Товариством орендарiв Днiпропетровського стрiлочного заводу та перетворений в 

Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Днiпропетровський стрiлочний завод". 22.03.02р. 

Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Днiпропетровський стрiлочний завод" рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв перейменовано у Вiдкрите акцiонерне товариство " 

Днiпропетровський стрiлочний завод", яке стало правонаступником АТВТ"ДнСЗ". У зв`язку з 

дематерiалiзацiєю акцiй було укладено угоду з Нацiональним депозитарiєм України про 

обслуговування емiсiї цiнних паперiв та 01.03.2011р. Актом прийому -передачi передано систему 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства зберiгачевi - ПАТ "Райффайзен Банк 

Аваль". Рiшенням Загальних зборiв Товариства Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" та статут i внутрiшнi положення Товариства приведено до 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв Товариство не має. Основнi виробничi цехи: 

Сталеливарний цех №1, Сталеливарний цех №2, , Механо-заготiвельний з дiлянкою Ковальсько-

пресовою, Механо-складальний. Допомiжнi цехи: Автотранспортний, Транспортний (залiзничного 

транспорту), Ремонтно - будiвельний, Iнструментальний, Енергосиловий цех, Газова служба , 

Ремонтно-механiчний цех, дiльниця ремонтiв та налагодження обладнання з програмним 

управлiнням, дiльниця нестандартного обладнання (ДНО). Є позавиробнича сфера, яка включає 

їдальню та здоровпункт. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Конструктивних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Амортизацiя основних засобiв нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу. За 

вартiсною ознакою для вiднесення до основних засобiв вiдносяться активи вартiстю понад 1 

тис.грн.i термiном експлуатацiї понад 1 рiк. З 01.01.06р. за вартiсну ознаку для вiднесення активу 

до малоцiнних необоротних матерiальних активiв, тари та бiблiотечних фондiв з очiкованим 

термiном експлуатацiї бiльше 1 року прийнято iнтервал вiд 500 грн.до 1000 грн. з нарахуванням 

100% зносу при введеннi в експлуатацiю. Для малоцiнних швидкозношувальних предметiв з 

термiном експлуатацiї до 1 року встановлено вартiсна межа до 500 грн. з нарахуванням 100% 

зносу при введеннi в експлуатацiю. Запаси, що використовуються в виробничiй дiяльностi, за 

призначенням i умовами використання розподiляються на двi групи: 1.Сировина i товаро- 

матерiальнi цiнностi; 2.Напiвфабрикати (роботи,послуги) власного виробництва, незавершене 

виробництво та готова продукцiя.Для першої групи оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за 

методом середньозваженої собiвартостi. Для другої групи оцiнка вибуття здiйснюється за 



нормативним методом. Поточнi та довгостроковi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються та облiкуються 

на балансi за iсторичною цiною. 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" за 2011 рiк Загальним 

зборам Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" Ми, 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансист" (код ЄДРПОУ- 

21860250, мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит 

фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" 

(код ЄДРПОУ 0014367980, мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького, б.181, дата 

державної реєстрацiї: 12.08.1994 р.)(далi Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 

2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, 

за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi 

пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi 

до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, 

який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової 

звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та 

застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають 

обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо 

цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку 

проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в Українi. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки 

для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит 

передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно 

сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд судження аудитора. До таких процедур 

входить i оцiнка суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi Товариством, з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали 

достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Промiжнi висновки В 

наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової 

iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1528 вiд 

19.12.06 р. Черговими Загальними зборами Товариства 11.04.2011р. з метою приведення Статуту 

та внутрiшнiх положень до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було прийнято 

нову редакцiю Статуту та внутрiшнiх положень про Загальнi збори, Наглядову раду та Правлiння, 

якi крiм визначення типу Товариства, вiдповiдали вимогам законодавства. В зв`язку iз цим 

виникла подiя, яка вiдбулися впродовж звiтного року та може вплинути на фiнансово - 

господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 

визначена частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" - 

вiдкликано Голову Правлiння ВАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу, повний склад 

Правлiння, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї та обрано на новий термiн повноважень, що 

вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" Голову Правлiння ВАТ "ДнСЗ"- 

генерального директора заводу, Правлiння та Наглядову раду в оновленому складi. Ревiзiйна 



комiсiя вiдповiдно до статтi 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" за рiшенням 

Загальних зборiв не обиралась. Розкриття особливої iнформацiї про змiну складу посадових осiб 

емiтента вiдбулось своєчасно за вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Позачерговими Загальними зборами Товариства 04.07.2011р. з метою остаточного виконання 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариством змiнено найменування з 

Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на Публiчне 

акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" та прийнятi вiдповiднi новi редакцiї 

Статуту та внутрiшнiх положень. Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх 

розкриття здiйснюється Товариством вiдповiдно до принципiв, встановлених нацiональними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства. На думку 

аудитора: - розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та 

повно вiдповiдно до вимог П(С)БУ; - розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в 

фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БУ; - розкриття 

iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим 

документам i вимогам чинного законодавства України та П(С)БУ; - iнформацiя про обсяг чистого 

прибутку в цiлому розкрита в фiнансовому звiти товариства i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає 

П(С)БУ. Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у 

звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Розкриття iнформацiї 

стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного 

покриття вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарських операцiй 

по iпотечних облiгацiях. Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 

звiтну дату Товариство не має. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариством 

не створено резерв сумнiвних боргiв, що є порушенням вимог П(С)БУ стосовно дебiторської 

заборгованостi. В зв`язку з цiм ми не змогли пiдтвердити чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської 

заборгованостi та пов`язану з цiм частину прибутку товариства. На нашу думку, за винятком 

впливу питання, пр. яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної 

думки", фiнансова звiтнiсть подає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 

31.12.2011 року та її фiнансовi результати, рух грошових коштiв i капiталу за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, вiдповiдно до П(С)БУ. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу 

питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" 

фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансову iнформацiю про 

стан Товариства на 31 грудня 2011 року, а також його фiнансовi результати за рiк, що минув на 

зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку i вимог 

чинного законодавства. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї В наступних 

пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової 

iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1360 вiд 

29.09.11 р. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Аудитор пiдтверджує, що 

вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2011 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37 

iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 

16.01.2003р. № 435- IV. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв Пiд час 

виконання завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi 

процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР 

разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою 

звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством. Виконання 

значних правочинiв Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про 

акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi 

товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) 

вiдбувалися вiдповiдно до частини 1 статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" за 



рiшеннями Наглядової ради, а в межах бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства вiдповiдно 

до ч.3 статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено Наглядовою радою в рамках 

попереднього схваленням таких правочинiв на чергових загальних зборах товариства. Стан 

корпоративного управлiння Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння 

товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України "Про акцiонернi товариства". Ми 

пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в табл. № 38 

iнформацiї емiтента є достовiрної та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. Функцiї 

внутрiшнього аудиту виконувала штатна службова особа - заступник головного бухгалтера з 

ревiзiйної роботи. На нашу думку, стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам 

закону України ?Про акцiонернi товариства?. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки 

ризикiв i пов?язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб`єкта господарювання та його 

середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для 

отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу 

та iнших працiвникiв суб`єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, 

яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок 

шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав 

розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб`єкта господарювання, структуру його власностi та 

корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї 

i пов`язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Ми вважаємо що 

отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства 

внаслiдок шахрайства низький. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму): Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансист" свiдоцтво № 0402 про внесення до 

Реєстру аудиторських фiрм, виданого АПУ 26.01.2001 року дiю якого подовжено до 23.12.2015 р. 

рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010 р. № 224/3 , мiсцезнаходження - м. 

Днiпропетровськ, вул.. Карла Лiбкнехта, б. 4-Д, оф.1,т. 0562 7888745 Аудит проводився на пiдставi 

договору вiд "01 " грудня 2011 р. № 12/11. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 

"05" грудня 2011 р. по ?28 ? березня 2012 р. "28" березня 2012 р. Директор АФ "Фiнансист" - 

аудитор Поспехова О.Д. сертифiкат серiї А № 001277 вiд 28.04.1994р., чинний до 28.04.2013р. 

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

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Основнi види продукцiї: ПАТ "ДнСЗ" виготовляє конструкцiї з'єднаннь i перетинань колiй ( 

стрiлочнi переводи, глухi перетини, з'єднання колiй) та елементи верхньої будови колiї 

(башмакоскидачi, зрiвнювальний пристрiй та ручний перевiдний механiзм, скрiплення для кривих 

дiлянок колiї та iнше) ( код НПП i за ДКПП 35.20.4 "Обладнання та пристрої для залiзниць та 

трамвайних колiй", коди за УКТЗЕД 8608.00.10.00 "Устаткування та обладнання для залiзничних 

та iнших колiй" та 8608.00.90.00 "Частини").З'єднання i перетинання рейкових колiй призначенi 

для переводу рухомого складу з однiєї колiї на iншу або переїзду рухомого складу через iншi колiї, 

розташованi в однiй площинi. Стрiлочнi переводи подiляються за видам на: - одиночнi звичайнi; - 

подвiйнi перехреснi; - симетричнi; - криволiнiйнi. Завод виготовляє стрiлочнi переводи типу Р65, 

Р50, UIC60, марок 1/5; 1/6; 1/7; 1/9; 1/11; 1/18, як на дерев'яних, так i на залiзобетонних брусах. 

Завод виготовляє стрiлочнi переводи за призначенням : - для швидкiсних магiстралей (до 



200км/годину); - для приймально- вiдправних колiй; - для сортувальних гiрок; - для промислових 

пiдприємств, рудникiв та шахт; - для метрополiтену. Глухi перетини - це перетини двох рейкових 

колiй в одному рiвнi. Завод виготовляє перетини однiєї колiї, рiзних колiй та з крановою колiєю 

пiд прямим або пiд гострим кутом. В номенклатурi товарiв заводу є з'їзди, якi складаються з двох 

стрiлочних переводiв (одиночний з'їзд) або з 4-х стрiлочних переводiв та глухого перетину 

(перехресний з'їзд). Башмакоскидачi призначенi для механiзованого скидання гальмiвних 

двобортних башмакiв на мiжколiйя. Вкладаються башмакоскидачi на маневрових гiркових колiях 

сортувальних гiрок. Зрiвнювальний пристрiй призначений для вкладання на дiлянках колiї, що 

примикають до безстикових стрiлочних переводiв, прогiнних будов мостiв, а також для дiлянок 

безстикової колiї, де змiна довжини рейкових ланок не перевищує +100мм. Зрiвнювальний 

пристрiй зменшує або вилучає напруження, якi виникають при взаємному змiщеннi елементiв 

прогiнних будов мостiв, стрiлочних переводiв та примикаючих дiлянок колiї вiд температурних 

коливань. Ручний перевiдний механiзм призначений для ручного переведення вiстрякiв з одного 

положення в iнше. Використовується на дiлянках без електротяги, як на магiстральному 

транспортi, так i для транспорту промислових пiдприємств. Скрiплення для кривих дiлянок колiї 

використовується для регулювання ширини колiї перехiдних зон криволiнiйних дiлянок колiї. 

Окрiм стрiлочної продукцiї завод виготовляє деталi зi сталевого литва для гiрничої промисловостi, 

для ремонту колiйних машин. Перспективнi товари- стрiлочнi переводи для швидкiсного руху, в 

т.ч. на бокових колiях та для кривих дiлянок колiї, переводи стрiлочнi на рейках типу UIC60, 

сталеве литво запасних частин для залiзниць та гiрничої промисловостi. Залежнiсть вiд сезонних 

змiн має мiсце - в зимовий перiод обсяг робiт з вкладання елементiв верхньої будови колiї 

знижується, вiдповiдно знижуються обсяги закупiвлi стрiлочної продукцiї. Основнi ринки збуту - 

залiзницi та промисловi пiдприємства, що мають свої внутрiшньозаводськi колiї, на територiї країн 

СНД та Балтiї. Днiпропетровськi стрiлочнi переводи вiдомi також у Європi, арабських країнах, на 

африканському континентi, успiшно експлуатуються в країнах Азiї.Основний клiєнт (50,5% 

замовлень 2011 року) - Державне пiдприємство "Укрзалiзниця".Частка постачань для промислових 

пiдприємств в загальному обсязi реалiзацiї стрiлочної продукцiї в 2011 р. склала 8,8%, на експорт- 

40,7%. Основнi ризики : при розрахунках з залiзницями - монополiстами на умовах подальшої 

оплати виникає ризик несвоечасного отримання коштiв за вiдвантажену продукцiю, високий 

рiвень цiн на iмпортне обладнання в порiвняннi з рiвнем цiн на продукцiю емiтента на 

внутрiшньому ринку i ринку СНД, труднощi з постачанням рейкового прокату виробництва ПАТ 

МК"Азовсталь". Заходи до зменшення ризикiв- розширення рiзноманiтностi номенклатури та 

якостi продукцiї для розширення клiєнтури незалежно вiд обсягiв та складностi замовлень, 

впровадження енергозберiгаючих технологiй та економiчних видiв сировини. Канали збуту та 

методи продаж - прямi ( за прямими договорами) та непрямi через надiйних торговельних 

посередникiв. Джерела сировини- гiрничо - металургiйнi комплекси України та Росiї. Динамiка 

цiн: за 2011 рiк мало мiсце зростання цiн на (%%) : рейки - 10%; вiстряковi рейки- 15,0%; рейковi 

скрiплення-20%; смугову сталь- 12-15%; колiйнii метизи-вiд 9%до 30%.Мало мiсце деяке 

зниження цiн на феросплави.Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв,що 

займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання та доступнiсть джерел сировини :1. 

Рейковий прокат та рейковi скрiплення - ПАТ "МК Азовсталь", доступнiсть- через ТОВ 

"Метiнвест Україна" (м.Донецьк ,Україна), ВАТ "Новокузнецкий МК"(Росiя)-безпосередньо 2. 

Метизи шляховi- ПАТ "Дружковський завод металевих виробiв" - безпосередньо, умови - 

попередня оплата. 3.Смуговий прокат- ВАТ "Уральская сталь"-безпосередньо , умови постачання - 

попередня оплата, ВАТ "Краматорський металургiйний завод iм.Куйбишева" - попередня 

оплата.4.Феросплави -ПАТ"Запорiзький феросплавний завод",умова- попередня оплата,ТОВ "Биг 

Сплав Груп"- з вiдстрочкою платежу,дешевше нiж ПАТ"Запорiзький феросплавний завод", ТОВ 

"Запорiжспецсплав" умови постачання- з вiдстрочкою платежу дешевше нiж ПАТ"Запорiзький 

феросплавний завод". Особливостi стану розвитку галузi виробництва - основними чинниками, що 

визначають розвиток заводу на сучасному етапi, продовжують домiнувати впровадження 

швидкiсного i високошвидкiсного руху на українських залiзницях, забезпечення конкурентних 

переваг заводських виробiв перед виробами ТОВ "Керченський стрiлочний завод"(м.Керч, 

Україна), ОАО "Муромский стрелочный завод" (м. Муром, Володимирська обл., Росiя),ОАО 



"Новосибирский стрелочный завод"- дочернее зависимое предприятие ОАО "РЖД" (м. 

Новосибiрськ, Росiя). Сучасним i перспективним вимогам залiзниць України i країн СНД повною 

мiрою вiдповiдають проекти стрiлочних переводiв, якi останнiм часом розробляються i серiйно 

випускаються. Зокрема, iдеться про переводи, призначенi для укладання в кривих дiлянках 

залiзничної колiї радiусом 600 м, а також про швидкiснi переводи, що забезпечують проходження 

рухомого складу зi швидкiстю вiд 140 до 200 км/год на прямому напрямку як у стиковiй , так i у 

безстиковiй колiї. В 2011 роцi впровадження нових конструкцiй було спрямовано на задоволення 

iндивiдуальних потреб замовникiв.З цiллю освоєння нових моделей було розроблено проекти 

окремих хрестовин для турецьких залiзниць. За iндивiдуальним замовленням Пiвнiчнокорейських 

залiзниць було розроблено та виготовлено проект сплетення стрiлочного переводу типу Р50 марки 

1/11 колiї 1435мм та 1520мм.Було модернiзовано основнi проекти для вiдчизняних залiзниць. 

Особливiсть продукцiї заводу в тому, що новi проекти стрiлочних переводiв розробляються за 

спецiальними вимогами Укрзалiзницi НКТБ ЦП УЗ. Цi переводи ефективно працюють за будь-

яких умов, включаючи важкi, з осьовим навантаженням до 500 кН, надiйно забезпечують 

транспортування багатовiсних думпкарiв. Продукцiя заводу вiдрiзняється високою якiстю i 

надiйнiстю, зносостiйкiстю, довговiчнiстю, експлуатацiйною придатнiстю, 

конкурентоспроможнiстю. Вимоги Укрзалiзницi та iнших замовникiв до високої якостi стрiлочної 

продукцiї забезпечуються, насамперед, за рахунок постiйної модернiзацiї i переоснащення 

виробництва, впровадження сучасних виробничих технологiй. Протягом кiлькох останнiх рокiв на 

виконання органiзацiйно-технiчних заходiв щорiчно витрачається вiд двадцяти до тридцяти 

мiльйонiв гривень власних коштiв. В 2011 роцi обсяги iнвестицiй на реконструкцiю, модернiзацiю 

та введення нових виробничих потужностей i технологiй склали 26434 тис.грн, в т.ч. на придбання 

машин та устаткування-9636,7 тис.грн. Витрати на iнновацiї склали 20316,2 тис.грнтис.грн., в т.ч. 

на придбання машин та устаткування 2179,7 тис. Грн. В звiтному роцi продовжено виливку литва 

iз застосуванням холодно-твердiючих сумiшей.Бiльш того, пiдготовлено до пуску нову 

автоматичну формувальну лiнiю ХТС фiрми IMF(Iталiя).В 2012 роцi планується повне освоєння 

автоматичного формування вiдливок з високомарганцевої сталi на цiй лiнiї.Пiдготовлено до пуску 

нову термопiч, яка дозволяє зекономити 20% технологiчних витрат природного газу в 

Сталеливарному цеху №2. В 2011 р.за планом пiдвищення якостi продукцiї ДП 

"Днiпропетровський орган сертифiкацiї залiзничного транспорту "проведений аудит 

сертифiкованої продукцiї. Готовi вироби приймаються постiйним представником Укрзалiзницi на 

заводi. Все це дозволяє утримувати провiдне мiсце на вiдчизняному ринку стрiлочної продукцiї. 

На перспективний розвиток видано наказ по заводу, який затвердив Програму розвитку ПАТ 

"ДнСЗ" на 2012 рiк. Перспективи щодо продаж продукцiї: в 2012 роцi слiд очiкувати збiльшення 

попиту на стрiлочну продукцiю на всiх ринках збуту. Сприятливим результатом працi в 2012 р. 

слiд вважати досягнення об`ємiв реалiзацiї не менш як на 3% до 2011р. Основним iнструментом 

досягнення поставленої цiлi є: 1) пошук заказiв на ливарну продукцiю для додаткового 

завантаження сталеливарних цехiв.2) участь в тендерних торгах та конкурсах , якi проводяться в 

2012 р.залiзницями країн далекого та ближнього зарубiжжя ( Республiка Бiлорусь, Латвiя, Литва, 

Грузiя,Молдова, Сирiя, Iран,Туреччина та iн.) 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Основнi придбання або вiдчуження активiв за 2007-2011 роки: введено в експлуатацiю основнi 

засоби на суму 27972 тис.грн., в т.ч.будiвлi та споруди-744 тис.грн., машини та обладнання-12273 

тис.грн, транспортнi засоби-1594 тис.грн, iнструменти, прилади, iнвентар- 3628 тис. грн., IНМА-

9733 тис.грн. Здiйснено капiтальний ремонт, реконструкцiю та модернiзацiю на суму 17777 

тис.грн., в т.ч. будiвель та споруд-3708 тис.грн, машин та обладнання- 13271 тис. грн, 

транспортних засобiв- 457 тис. грн,iнструменту, приладiв та iнвентаря-134 тис.грн, IНМА-207 тис. 

грн. Серед цього введено в експлуатацiю- верстати продовжньо-фрезерувальнi, прилад 

ПФ110.00.00, бiгуни змiшувальнi, барабани дроометнi,установка СВЧ№3, ваги автомобiльнi, 



верстати вертикально-фрезерувальнi, верстат агрегатний мод.АС, механiзацiя до агрегатного 

верстату АС2004, механiзацiя до верстату МП6-1943, кран консольно- поворотний, легковi 

автомобiлi, автобус БАЗ, стапель унiверсальний, щит електричний ЩР-1600.Для програми 

енергозбереження придбано повiтряний компресор R160IU-A75, а також компресор RLR220V. 

Передано з балансу ВАТ "ДнСЗ" як балансоутримувача до комунальної власностi та ДМЕМ ВА 

"ЕК"Днiпрообленерго" гуртожиток та його мережi. Всього вибуло за цей перiод необоротних 

активiв первiсною вартiстю 13845 тис. грн. iз сумою зносу 9363 тис. грн. Було проведено 

переоцiнку будiвельВАТ "ДнСЗ": первiсна вартiсть зросла на суму 281327 тис. грн, знос зрiс на 

суму 138488 тис. грн. Придбано, але не введено в експлуатацiю : пiч термiчна Термо Газ на суму 

3117 тис.грн, пiч електрична ТермоМастер на суму 243 тис.грн.Придбано устаткування для 

формувальної лiнiї ХТС на суму 34428 тис.грн. Розпочато проект на виготовлення нових штампiв 

S49 на суму 398 тис. грн.для виготовлення турецьких стрiлочних переводiв. Все це буде введено в 

експлуатацiю в 2012 роцi. Програма розвитку на 2012 рiк розрахована на суму 54.7 млн.грн, 

вт.ч.на технiчне переоснащення стриженевої дiлянки сталеливарного цеху №1, на яке планується 

сплатити 6.6 млн.грн,на впровадження нових технологiй-самостiйного виготовлення гарнiтури- 4.5 

млнгрн, самостiйного виготовлення сережки-420 тис.грн,технологiю виготовлення модельної 

оснастки- 3 млн.грн,брикетування стружки-1.2 млн.грн, електрошлакового кокiльного литва-

300тис.грн.Планується придбання консольно-поворотних кранiв,модернiзацiю поздовжньо-

фрезерувального верстату 6М612, поздовжньо-стругального верстату НС43, п`яти 

трансформаторних пiдстанцiй та системи контролю управлiння зварювальної машини К924, 

переведення на радiокерування 15 мостових кранiв.Спосiб фiнансування- за рахунок обiгових 

коштiв та поточних витрат. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Облiк основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю, що збiльшена на суму полiпшень та 

зменшена на суму зносу. На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї без застосування методу прискореної амортизацiї. Всi основнi засоби, що на балансi, 

визнано активами. Основних засобiв, отриманих в ерзультатi об`єднання пiдприємств, немає. 

Дiапазон термiнiв користування основними засобами складає : будiвлями та спорудами-10-100 

рокiв, передавальними пристроями-15-40 рокiв, машинами та обладнанням-5-20рокiв, 

транспортними засобами - 8-30 рокiв, iншими основними засобами - 2-18 рокiв. Умови 

використання стацiонарнi, за 1-3 змiнними графiками роботи за мiсцезнаходженням емiтента. Всi 

основнi засоби, що перебувають на балансi, визнанi активами. Первiсна вартiсть основних засобiв 

на 01.01.11 р.складає 483409 тис.грн., знос на 01.01.11р.- 248860 тис. грн, в т.ч. за групами 

(тис.грн.): будiвлi та споруди-351597 , знос-170371; машини та обладнання - 99977, знос- 56574; 

транспортнi засоби- 4973, знос-3140, iнструмент, прилади, iнвентар - 7559, знос- 4336 , IНМА- 

19303,знос- 14439. Первiсна вартiсть основних засобiв та IНМА,що вибули за 2011 рiк -2068 тис. 

грн., їх знос- 1735 тис. грн., в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди-677 , знос-406 ; машини 

та обладнання- 470, знос- 469; транспортнi засоби- 147, знос- 127, iнструмент, прилади, iнвентар ( 

меблi) - 225, знос- 220;IНМА- 549,знос- 513. Ступiнь зносу основних засобiв на 01.01.12 р. склала 

53,3%, ступiнь придатностi - 46,7%.За минулий рiк нарахована амортизацiя та знос основних 

засобiв та IНМА на суму 13424тис.грн., в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди-3684 ; 

машини та обладнання- 6354,транспортнi засоби- 399, iнструмент,прилади,iнвентар ( меблi) - 

2124; IНМА- 863. Переоцiнка не проводилась. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.12 р. 

складає 489211 тис.грн., знос на 01.01.12р.- 260549 тис. грн, в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та 

споруди- 352209 , знос-173586; машини та обладнання- 103253, знос-62522; транспортнi засоби- 



5102, знос- 3412, iнструмент, прилади, iнвентар (меблi) - 25311, знос- 17832 , IНМА-3336, знос- 

3197. У звiтному роцi було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 3743 тис.грн, в т.ч. за 

групами (тис.грн.): будiвлi та споруди- 15 , машини та обладнання- 974; транспортнi засоби- 267, 

iнструмент, прилади,iнвентар ( меблi) - 1624, IНМА-863. Iншi змiни ( збiльшення) вартостi 

основних засобiв (модернiзацiя, реконструкцiя,капiтальний ремонт)- збiльшення на суму 4127 

тис.грн.: в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди-1372, машини та обладнання-2698, 

транспортнi засоби- 9, iнструмент, прилади, iнвентар ( меблi) -48, IНМА -0. Первiсна вартiсть 

повнiстю амортизованих основних засобiв та IНМА, що продовжують експлуатуватися- 46776 

тис.грн. Залишкова вартiсть вилучених для продажу основних засобiв -218 тис.грн., в т.ч. машини 

та обладнання-72,транспортнi засоби- 146 тис.грн. Основнi засоби, що зданi в оренду, числяться на 

балансовому рахунку 1001.Їх первiсна вартiсть на 01.01.2012 р.- 4255 тис.грн., знос- 406 тис.грн., в 

т.ч. будiвлi та споруди- 4235 тис.грн,знос-386 тис.грн ;машини та обладнання- 20 тис.грн,знос- 20 

тис.грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв, якi законсервованi, складає на 01.01.12р. 1691 

тис.грн, в тч. машини та обладнання- 1691 тис.грн. Обмеження на використання власного майна 

товариства вiдсутнi. Виробнича потужнiсть розраховується на базi "Методичних пояснень по 

складанню щорiчних звiтних балансiв виробничих потужностей дiючих пiдприємств, виробничих 

об'єднань",Київ,1992р.,за якими можна використовувати метод приведення номенклатури виробiв 

до одного виду однорiдної продукцiї, що приймається за одиницю, iз використанням коефiцiєнта 

приведення. В даному випарку робочi потужностi пiдприємства складають у приведених одиницях 

до стрiлочного переводу типу Р50 марки 1/11.Коефiцiєнт використання виробничих потужностей 

за звiтний рiк визначається як вiдношення фактичного випуску продукцiї до розрахованих 

потужностей. Крiм основного виробництва стрiлочних переводiв пiдприємство виготовляє запаснi 

частини до стрiлочних переводiв, тобто частина виробничих потужностей використовується на 

виготовлення запчастин. Розрахованi виробничi потужностi зменшуються на кiлькiсть комплектiв, 

що виробляються як запчастини. За 2011 рiк виробничi потужностi складали 15029 комплектiв 

приведених одиниць, використання виробничих потужностей-15,6 %. Така методика застарiла та 

потребує перегляду. Спосiб утримання активiв : всi активи утримуються за рахунок власних 

обiгових коштiв та є власнiстю Товариства. Всi активи станом на 01.01.2012 р. розташованi за 

мiсцезнаходження Товариства, крiм Пiдстанцiї "Артем"-м.Днiпропетровськ, 

вул.Бiлостоцького,124, Магазину- м.Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького,179( в орендi), гаражних 

боксiв з надбудовою- м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,165, та трансформаторних пiдстанцiй, 

що пiдлягають передачi до комунальної власностi- за адресами: м.Днiпропетровськ, 

вул.Бажова,32, вул.Бiлостоцького,112, вул.Бiлостоцького,86, вул.Малишева,12, вул.Планетна,3-

5,вул.Прогресивна,1 . Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв: 1.На 

пiдприємствi визначено 151 джерело забруднення атмосфери, пилогазоочисним устаткуванням 

обладнано 46 джерел. На пiдставi результатiв iнвентаризацiї джерел викидiв забруднюючих 

речовин ВАТ "ДнСЗ", виконанiй ЧП НВФ "Екологiчний свiт" в 2007 роцi, Держуправлiнням 

охорони навколишнього природного середовища в Днiпропетровськiй областi пiдприємству 

видано дозвiл вiд 28.11.2007 року № 1210136300 - 117 на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Термiн дiї дозволу до 28.11.2012 року. Вiдомчий 

контроль за додержанням нормативiв викидiв i скидiв забруднюючих речовин в навколишнє 

природне середовище здiйснюють фахiвцi лабораторїї охорони навколишнього середовища 

пiдприємства. Лабораторiя акредитована Днiпропетровським центром стандартизацiї, метрологiї 

та сертифiкацiї. 27.07.2009 р.отримано свiдоцтво про атестацiю№ПЧ-105/2009дiйсне до 

27.07.2012р., 2. Iнвентаризацiя джерел утворення вiдходiв на пiдприємствi розроблена ТОВ "НВФ 

"Екоiнжинiрiнг" та зареєстрована в Держуправлiннi охорони навколишнього природного 

середовища Днiпропетровськiй областi. Вiд управлiння з екологiї Днiпропетровської мiської ради 

пiдприємством отримано дозвiл на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечним вiдходами № 

147на 2012р. Отримано лiмiт на утворення та розмiщення вiдходiв на 2012 рiк№794. Лiмiт 

затверджено Днiпропетровською обласною держадмiнiстрацiєю та погоджено з Держуправлiнням 

охорони навколишнього природного середовища в Днiпропетровськiй областi. Маси небезпечних 

речовин, якi зберiгаються i використовуються пiдприємством, не перевищують порогових мас, 

розрахованих згiдно з вимогами "Порядку iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки". 



За довiдкою Територiального управлiння Держнаглядохоронпрацi України по Днiпропетровськiй 

областi вiд 02.06.2004 року № 04-14/601-2 ПАТ "ДнСЗ" реєстрацiї у Державному реєстрi об'єктiв 

пiдвищеної небезпеки не пiдлягає. 3. Джерелом технiчного водопостачання пiдприємства є 

виробничий водопровiд ВАТ "Iнтерпайп НТЗ". Система водопостачання пiдприємства оборотно - 

прямоточна. Технiчна i оборотна вода витрачається на охолодження технологiчного обладнання, 

приготування формувальних сумiшей, глинистої суспензiї, на мокру очистку циклонiв. Вода 

питної якостi на пiдприємство надходить водопроводом Днiпроводоканалу. Питна вода 

використовується на господарсько-побутовi потреби та пилопригнiчення у цехах пiдприємства. 

Самостiйних водозаборiв пiдприємство не має. Накопичувачi, вiдстiйники, освiтлювачi рiдких 

промислових вiдходiв на пiдприємствi вiдсутнi. 4. Пiдприємство має три блоки очищення 

виробничих стiчних вод, де застосовуються фiзико - хiмiчнi методи очищення. Виробничi стiчнi 

води пiсля очищення скидаються в мiську систему каналiзацiї за договором вiд 25.04.2002 р. № 

0506/043/Є. Дощовi стiчнi води пiсля очищення скидаються в колектор ВАТ "Iнтерпайп НТЗ" за 

договором вiд 30.12.2009 р. № 615100078. 5. Шкiдливi хiмiчнi речовини на пiдприємствi не 

використовуються. 6. ТОВ ?IКМТех? у 2010 роцi розроблено Проект санiтарно - захисної зони 

пiдприємства. Розмiр нормативної санiтарно - захисної зони складає 80 м. Санiтарно - захисну 

зону обладнано вiдповiдно до вимог "Державних санiтарних правил планування та забудови 

населених пунктiв" та ДСП № 173. Плани капiтального будiвництва на 2011 рiк передбачали 

витрати в сумi 250 тис.грн. на виготовлення фундаментiв пiд обладнання, що буде придбане та 

модернiзується, та будiвництво депо тепловозiв. За 2011 рiк виходячи з виробничої необхiдностi 

на виготовлення фундаментiв витрачено 23,32 тис.грн.Фiнансування здiйснювалось за рахунок 

власних обiгових коштiв. План капiтального будiвництва на 2012 рiк передбачає:- ремонти 

будiвель та споруд, реконструкцiю склада,благоустрiй (пуск пiсля технiчного переоснащення) 

Сталеливарного цеху№1 на загальну суму 3920тис.грн; Джерело фiнансування - власнi обiговi 

кошти."Програма розвитку Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний 

завод" на 2012 рiк " передбачає удосконалення та розширення основних засобiв, пристроїв та 

оснащення з сумою видаткiв 54,7млн.грн.за рахунок власних обiгових коштiв. Оскiльки характер 

та причини таких планiв мають якiсний характер щодо технологiї виготовлення та конструктивних 

змiн продукцiї при неповному використаннi виробничих потужностей, цi плани не дають 

зростання виробничих потужностей пiсля їх виконання. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Головна проблема, яка впливає на дiяльнiсть Товариства- ступiнь забезпечення рейковим 

прокатом. ПАТ МК"Азовсталь"-єдиним в Українi виробником необхiдного рейкового прокату, 

який змiнив технологiю виготовлення сталi з мартенiвської на конверторну, не до кiнця освоїв цю 

технологiю i не забезпечує необхiдну для магiстральних колiй якiсть металу, тому це стало 

єдиною причиною вiдставання обсягiв виробництва ПАТ "ДнСЗ" в 2011р. вiд обсягiв 2010 р.на 

3.7%. Росiйський постачальник- ВАТ "Новокузнецький МК" виконує в першу чергу замовлення 

росiйських пiдприємств, i дуже вдалений.Товариство приймає заходи до рiшення цiєї проблеми. 

Залежнiсть вiд законодавства через нестабiльнiсть законодавства, в.т.ч. корпоративного. 

Конкретних законодавчих або економiчних обмежень на цей час немає. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

В 2011 роцi визнано санкцiї на загальну суму 105636,97грн, в т.ч. екологiчнi, за невиконання плану 

перевезень, за актом перевiдки ЗЕД,штрафи з ПДВ, штраф та пеня по Фонду соцiального 

страхування та нестворення робочих мiсць для iнвалiдiв. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Обрана полiтика щодо фiнансування: Керiвництвом обрана така полiтика фiнансування, коли 



джерелом формування майна пiдприємства є власний капiтал, а позиковий капiтал формується за 

рахунок короткострокових зобов'язань- кредиторської заборгованостi. На кiнець 2011 роцку 

погашено довгостроковий фiнансовий кредит на поповнення обiгових коштiв у зв`язку iз ростом 

виробництва та зростанням поточної дебiторської заборгованостi. В цiлому, робочого капiталу 

достатньо для поточних потреб. За пiдсумками фiнансового року випливає необхiднiсть 

скорочення розмiру дебiторської забогованностi, пiдвищення її обiговостi , тобто спостерiгається 

зрiст неплатежiв та виробничих запасiв, зростання коефiцiєнту зносу основних засобiв, тому єдинi 

можливi шляхi пiдвищення лiквiдностi- збереження та розширення ринкiв збуту, пошук 

замовлень. Проте ж коефiцiєнт загальної лiквiдностi за 2011 рiк склав 3,78 при нормi 1-2, що 

пiдтверджує лiквiднiсть пiдприємства, але й свiдчить про велике вiдволiкання коштiв у 

дебiторську заборгованiсть. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Укладених та невиконаних договорiв немає . Дiють довгостроковi договори без вартiсної оцiнки, 

що потребують щорiчних пролонгацiй, додаткових угод та специфiкацiй. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Затверджено великий план оновлення та розширення номенклатури продукцiї.Намiчено до 

освоєння стрiлочнi переводи типу Р50 марки 1/5 колiї750мм проекту 2673Дн та колiї 900мм 

проекту 2675Дн для шахтної галузi, велику номенклатуру для метрополiтену, а саме:стрiлочнi 

переводи типу Р65 1/9 проекту 2976Дн та 2244Дн, стрiлочний перевiд типу Р50 1/9 проекту 

2891Дн,з`їзди перехреснi типу Р652/9 проектiв 2975Дн та 2216Дн, з`їзд перехресний типу Р50 2/9 

проекту 2099Дн. Заплановано повне освоєння автоматичної формовки на формувальнiй линiї ХТС 

з одночасним нарощуванням обсягiв виробництва товарного литва для гiрнично-добувної 

промиловостi та промисловостi будiвельних матерiалiв. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

За планами iнновацiй придбано програмне забезпечення на суму 131306грн, патент на корисну 

модель вiстряка на суму 4156грн,отримано послуги з дослiджень та розробок вiд органiзацiй на 

загальну суму 164739грн., в т.ч.: НКТБ УЗ -32750грн, ЗАТ "ТАКО"-62126грн,УкрГНТЦ 

Енергосталь-20000грн, Iнститут iм.Патона-25000грн,НДКТI МГ ГП-24167грн, Iнститут медицини 

працi АМНУ-696грн. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Станом на 01.01.2012р. всi судовi справи за 2010- 2011 роки розглянутi. Позови до ПАТ "ДнСЗ" 

станом на 01.01.2012р. вiдсутнi. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
224058.000 218134.000 1026.000 1026.000 225084.000 219160.000 

будівлі та 

споруди 
171423.000 168931.000 0.000 0.000 171423.000 168931.000 

машини та 

обладнання 
42884.000 40239.000 0.000 0.000 42884.000 40239.000 

транспортні 

засоби 
1833.000 1690.000 1026.000 1026.000 2859.000 2716.000 

інші 7918.000 7274.000 0.000 0.000 7918.000 7274.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

10491.000 10528.000 0.000 0.000 10491.000 10528.000 

будівлі та 

споруди 
9803.000 9692.000 0.000 0.000 9803.000 9692.000 

машини та 

обладнання 
519.000 492.000 0.000 0.000 519.000 492.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 169.000 344.000 0.000 0.000 169.000 344.000 

Усього 234549.000 228662.000 1026.000 1026.000 235575.000 229688.000 

Опис Облiк основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю, що збiльшена на суму полiпшень та 

зменшена на суму зносу. На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї без застосування методу прискореної амортизацiї. Всi основнi засоби, що на балансi, 

визнано активами. Основних засобiв, отриманих в ерзультатi об`єднання пiдприємств, немає. 

Дiапазон термiнiв користування основними засобами складає : будiвлями та спорудами-10-100 

рокiв, передавальними пристроями-15-40 рокiв, машинами та обладнанням-5-20рокiв, 

транспортними засобами - 8-30 рокiв, iншими основними засобами - 2-18 рокiв. Умови 
використання стацiонарнi, за 1-3 змiнними графiками роботи за мiсцезнаходженням емiтента. Всi 

основнi засоби, що перебувають на балансi, визнанi активами. Первiсна вартiсть основних засобiв 

на 01.01.11 р.складає 483409 тис.грн., знос на 01.01.11р.- 248860 тис. грн, в т.ч. за групами 

(тис.грн.): будiвлi та споруди-351597 , знос-170371; машини та обладнання - 99977, знос- 56574; 

транспортнi засоби- 4973, знос-3140, iнструмент, прилади, iнвентар - 7559, знос- 4336 , IНМА- 

19303,знос- 14439. Первiсна вартiсть основних засобiв та IНМА,що вибули за 2011 рiк -2068 тис. 

грн., їх знос- 1735 тис. грн., в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди-677 , знос-406 ; машини 

та обладнання- 470, знос- 469; транспортнi засоби- 147, знос- 127, iнструмент, прилади, iнвентар ( 

меблi) - 225, знос- 220;IНМА- 549,знос- 513. Ступiнь зносу основних засобiв на 01.01.12 р. склала 

53,3%, ступiнь придатностi - 46,7%.За минулий рiк нарахована амортизацiя та знос основних 

засобiв та IНМА на суму 13424тис.грн., в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди-3684 ; 
машини та обладнання- 6354,транспортнi засоби- 399, iнструмент,прилади,iнвентар ( меблi) - 2124; 

IНМА- 863. Переоцiнка не проводилась. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.12 р. складає 

489211 тис.грн., знос на 01.01.12р.- 260549 тис. грн, в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди- 

352209 , знос-173586; машини та обладнання- 103253, знос-62522; транспортнi засоби- 5102, знос- 

3412, iнструмент, прилади, iнвентар (меблi) - 25311, знос- 17832 , IНМА-3336, знос- 3197. У 

звiтному роцi було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 3743 тис.грн, в т.ч. за групами 

(тис.грн.): будiвлi та споруди- 15 , машини та обладнання- 974; транспортнi засоби- 267, 

iнструмент, прилади,iнвентар ( меблi) - 1624, IНМА-863. Iншi змiни ( збiльшення) вартостi 

основних засобiв (модернiзацiя, реконструкцiя,капiтальний ремонт)- збiльшення на суму 4127 



тис.грн.: в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди-1372, машини та обладнання-2698, 

транспортнi засоби- 9, iнструмент, прилади, iнвентар ( меблi) -48, IНМА -0. Первiсна вартiсть 

повнiстю амортизованих основних засобiв та IНМА, що продовжують експлуатуватися- 46776 

тис.грн. Залишкова вартiсть вилучених для продажу основних засобiв -218 тис.грн., в т.ч. машини 

та обладнання-72,транспортнi засоби- 146 тис.грн. Основнi засоби, що зданi в оренду, числяться на 
балансовому рахунку 1001.Їх первiсна вартiсть на 01.01.2012 р.- 4255 тис.грн., знос- 406 тис.грн., в 

т.ч. будiвлi та споруди- 4235 тис.грн,знос-386 тис.грн ;машини та обладнання- 20 тис.грн,знос- 20 

тис.грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв, якi законсервованi, складає на 01.01.12р. 1691 

тис.грн, в тч. машини та обладнання- 1691 тис.грн. Обмеження на використання власного майна 

товариства вiдсутнi. Виробнича потужнiсть розраховується на базi "Методичних пояснень по 

складанню щорiчних звiтних балансiв виробничих потужностей дiючих пiдприємств, виробничих 

об'єднань",Київ,1992р.,за якими можна використовувати метод приведення номенклатури виробiв 

до одного виду однорiдної продукцiї, що приймається за одиницю, iз використанням коефiцiєнта 

приведення. В даному випарку робочi потужностi пiдприємства складають у приведених одиницях 

до стрiлочного переводу типу Р50 марки 1/11.Коефiцiєнт використання виробничих потужностей 

за звiтний рiк визначається як вiдношення фактичного випуску продукцiї до розрахованих 
потужностей. Крiм основного виробництва стрiлочних переводiв пiдприємство виготовляє запаснi 

частини до стрiлочних переводiв, тобто частина виробничих потужностей використовується на 

виготовлення запчастин. Розрахованi виробничi потужностi зменшуються на кiлькiсть комплектiв, 

що виробляються як запчастини. За 2011 рiк виробничi потужностi складали 15029 комплектiв 

приведених одиниць, використання виробничих потужностей-15,6 %. Така методика застарiла та 

потребує перегляду. Спосiб утримання активiв : всi активи утримуються за рахунок власних 

обiгових коштiв та є власнiстю Товариства. Всi активи станом на 01.01.2012 р. розташованi за 

мiсцезнаходження Товариства, крiм Пiдстанцiї "Артем"-м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,124, 

Магазину- м.Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького,179( в орендi), гаражних боксiв з надбудовою- 

м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,165, та трансформаторних пiдстанцiй, що пiдлягають 

передачi до комунальної власностi- за адресами: м.Днiпропетровськ, вул.Бажова,32, 

вул.Бiлостоцького,112, вул.Бiлостоцького,86, вул.Малишева,12, вул.Планетна,3-
5,вул.Прогресивна,1 . 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

440412.000 384973.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
2673.000 2673.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

2673.000 2673.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)бухгалтерського 

облiку2"Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 
№87.Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi 

активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов`язання-Поточнi 

зобов`язання-Забезпечення наступних витрат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (440412.000 тис.грн.)бiльше скоригованого статутного 

капiталу(2673.000тис.грн).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,розрахованого 

на кiнець року. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   



Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 58917.000 X X 

Усього зобов'язань X 58917.000 X X 

Опис: Прострочених зобов`язань немає. Всi заборгованостi поточнi. 



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

11.04.2011 14.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 2 1 

2 2010 2 1 

3 2009 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  X 
 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
 

X 

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

повноважень  
X 



Інше (запишіть): Прийняття рiшення про перейменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Днiпропетровський стрiлочний завод"на Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний 

завод", прийняття вiдповiдно нової редакцiї статуту товариства та внутрiшнiх положень про Загальнi збори, 

Правлiння, Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод". 

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

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

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

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
16 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Нiяких комiтетiв у складi Наглядової ради не створено. 

Інші (запишіть)  Нiяких комiтетiв у складi Наглядової ради не створено. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого 
прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних 

паперів товариства   
X 

Члени наглядової ради не отримують 

винагороди   
X 

Інше (запишіть)  Винагороду у виглядi фiксованого посадового оклада отримує тiльки 

голова Наглядової ради.Iншi члени Наглядової ради винагороди не 

отримують. 

 



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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Членами Наглядової ради можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або 

юридичнi особи- акцiонери. Членом Наглядової ради не може бути: особи, якi мають непогашену судимiсть 

за злочини проти власгостi, службовi чи господарськi злочини;особи ,яким суд заборонивзайматися певним 

видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi;особа, яка є народним депутатом України, 

членом Кабiнету Мiнiстрiв України,керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 

мiсцевого самоврядування,вiйськовослужбовцем,посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби 

безпеки,внутрiшнiх справ,державним службовцем, крiм випадкiв,коли вони виконують фукнкцiї з 

управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної 
громади в Наглядовiй радi Товариства;член або голова Правлiння та/або член або голова Ревiзiйної комiсiї. 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно 

ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  

X 
 

Було проведено засідання наглядової 

ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та 

обов'язками  

 
X 

Для нового члена наглядової ради було 

організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або 
фінансового менеджменту)  

 
X 

Усіх членів наглядової ради було 
переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
 

X 

Інше (запишіть)  На загальних зборах акцiонерного товариства 11.04.2011 року в цiлях 

приведення статуту Товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства" повнiстю вiдкликана Спостережна рада та обрано Наглядову 

раду на термiн 3 роки, яка складається з 4 членiв iз складу останньої 

Спостережної ради, таi 1 нового члену. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні 

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 



загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор)  Так Так Так 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради)  
Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

5 Секретар правління  Так Так Так 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами  

Ні Ні Ні 

10 Інше(запишіть): НЕМАЄ  Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 
Загальні збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії)  
Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів)  
Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту 

або балансу чи бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

правління  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

правління  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, Так Ні Ні Ні 



реалізацію та розміщення власних акцій  

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів  
Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  
Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

2 Положення про наглядову раду  X 
 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

5 Положення про ревізійну комісію  
 

X 

6 Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

8 Інше (запишіть):  нi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 
відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу  

Ні Так Так Так Так 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства  

Так Так Так Так Так 



4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Так Ні Так Так Так 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 
акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Так Так Так Так 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства  

Так Так Так Так Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  
Так Ні 

1 Не проводились взагалі  
 

X 

2 Менше ніж раз на рік  
 

X 

3 Раз на рік  X 
 

4 Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  нi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Аудитора не змiнювали протягом останнiх трьох рокiв 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 



Ревізійна комісія  X 
 

Наглядова рада  X 
 

Відділ внутрішнього 

аудиту акціонерного 

товариства  

X 
 

Стороння компанія 

або сторонній 

консультант  

X 
 

Перевірки не 

проводились   
X 

Інше (запишіть)  Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 

рiк та пiдготовила висновок на черговi Загальнi збори Товариства 11.04.2011р.Рiшенням цих 
Загальних зборiв вiдповiдно до саттi №73 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

Ревiзiйну комiсiю не було створено. Функцiї внутрiшнього аудиту виконувала штатна службова 

особа - заступник голови головного бухгалтера з ревiзiйної роботи. Зовнiшнiй аудитор-

Аудиторська фiрма "Фiнансист"; Страховий експерт з охорони працi; Спецiалiзована державна 

податкова iнспекцiя по роботi з великими платниками податкiв м.Днiпропетровська; КРУ 

м.Днiпропетровська; ДП "Днiпростандартметрологiя"; АНД районний вiйськовий комiсарiат; 

Територiальне управлiння Держмiськпромнагляд по Днiпропетровськiй областi; Санiтарно-

епiдемiологiчна станцiя на станцiї Нижньоднiпровськ-вузол; Виконавча дирекцiя Фонду 

соцiального страхування з тимчасової втрати працесдатностi; Державна екологiчна iнспекцiя в 

Днiпропетровськiй областi; Дорожна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  нi 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

  
Так Ні 

1 Випуск акцій  
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок  
 

X 

3 Випуск облігацій  
 

X 

4 Кредити банків  X 
 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

6 Інше (запишіть):  
 

X 

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні  

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв 

професійний рівень 

особи  
 

X 

Не задовольняли 
умови договору з 

особою  

X 
 

Особу змінено на 

вимогу:  

акціонерів X 
 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства ВАТ "ДнСЗ" вiд 16.03.2007 року 

Реєстратора ТОВ "Бета",ЛТД змiнено на реєстратора ТОВ"Едванс-Реєстратор", якому 

02.04.2009р.передано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "ДнСЗ" та з яким 

02.04.2009р.укладено договiр на ведення реєстру. У зв`язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй 

систему реєстра передано 01.03.2011 року Зберiгачевi- ПАТ"Райффайзен Банк Аваль"та з яким 

укладено 27.01.2011р.договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних 

цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, а також 30.12.2010р.укладено договiр про 

обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс 

корпоративного управлiння не приймався  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

кодекс корпоративного управлiння не приймався i не оприлюднювався  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 



тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодекс корпоративного 

управлiння не приймався  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 



здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 



Річна фінансова звітність 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
06.02.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпропетровський стрiлочний завод" 
за ЄДРПОУ 14367980 

Територія 
 

за КОАТУУ 1210136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за КОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво залiзничного рухомого складу за КВЕД 35.20.1 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума 
 

Адреса 49034 м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,181 

Середня кількість 

працівників 
1276 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 1345 1127 

- первісна вартість 011 2835 2883 

- накопичена амортизація 012 ( 1490 ) ( 1756 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 25217 45880 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 234549 228662 

- первісна вартість 031 483409 489211 

- знос 032 ( 248860 ) ( 260549 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 35 35 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 



Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 1153 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 261146 276857 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 38460 49138 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 41391 36869 

Готова продукція 130 11 0 

Товари 140 285 470 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 57186 65518 

- первісна вартість 161 57186 65518 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 14575 11409 

- за виданими авансами 180 0 21304 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 15724 875 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 6122 2776 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 35418 33220 

Інші оборотні активи 250 1007 35 

Усього за розділом II 260 210179 221614 

III. Витрати майбутніх періодів 270 5862 858 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 477187 499329 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 2673 2673 



Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 184504 179966 

Резервний капітал 340 668 668 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 197128 257105 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 384973 440412 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 3933 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 64613 0 

Усього за розділом III 480 68546 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5748 5359 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 1089 8134 

- з бюджетом 550 5393 1945 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 715 1095 

- з оплати праці 580 2020 2112 

- з учасниками 590 46 61 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 1901 40211 



Усього за розділом IV 620 16912 58917 

V. Доходи майбутніх періодів 630 6756 0 

Баланс 640 477187 499329 

Примітки В звiтному роцi вартiсть майна Товариства зросла на 

22142 тис. грн. або на 4,64%. Частка необоротних активiв 

балансу зросла за рахунок незавершених капiтальних 

iнвестицiй. На початок року первiсна вартiсть 

нематерiальних активiв - 2835 тис. грн., на кiнець року ? 

2883 тис. грн. Нематерiальнi активи зараховуються на 

баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. За рiк 

надiйшло - 135 тис. грн., вибуло ? 87 тис. грн. Амортизацiя 

нараховується по прямолiнiйному методу. Коефiцiєнт 

зносу основних засобiв в порiвняннi з 2010 р. збiльшився 

на 1,77%. Виробничi запаси зараховуються на баланс 

пiдприємства по первиннiй вартостi. Вiдпуск запасiв в 

виробництво здiйснюється по методу середньозваженої 

собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть зросла на 11621 

тис. грн. за рахунок авансiв за сировину. Сумнiвної 

дебiторської заборгованостi не має . Дебiторська 

заборгованiсть значно вище кредиторської заборгованостi. 

Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Вся 

кредиторська заборгованiсть поточна. Зросла 

заборгованiсть по отриманим авансам в рахунок 

наступних поставок продукцiї. Iншi зобов?язання зросли 

на суму поточного кредита, отриманого на поповнення 

обiгових коштiв, у зв?язку iз зростанням поточної 

дебiторської заборгованостi за вiдвантажену продукцiю. 

Всi показники свiдчать: пiдприємство лiквiдне та має 

стабiльний стан. 

Керівник Крячко Валерiй Олександрович 

Головний бухгалтер Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 698138 672697 

Податок на додану вартість 015 78601 82538 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 22509 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 619537 567650 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 396417 ) ( 383162 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 223120 184488 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 6405 234838 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 27080 ) ( 22433 ) 

Витрати на збут 080 ( 13975 ) ( 7775 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 119912 ) ( 292645 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 68558 96473 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 9280 3671 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 4109 ) ( 6820 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 73729 93324 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 176 0 0 



від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 17265 ) ( 24270 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 56464 69054 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 56464 69054 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 440577 344880 

Витрати на оплату праці 240 51019 41402 

Відрахування на соціальні заходи 250 20366 16483 

Амортизація 260 13777 11656 

Інші операційни витрати 270 17185 10463 

Разом 280 542924 424884 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 254560.00000000 254560.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 254560.00000000 254560.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 221.81018000 271.26807000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 221.81018000 271.26807000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 4.00000000 4.00000000 

Примітки Чистий прибуток знижено в порiвняннi iз 2010 роком на 

18,2% з опереджаючим ростом операцiйних витрат вiд 

росту цiн на реалiзовану продукцiю в зв`язку з 

необхiднiстю утримування ринку збуту. 



Керівник Крячко Валерiй Олександрович 

Головний бухгалтер Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 



Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 594958 450030 

Погашення векселів одержаних 015 0 51342 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 1955 749 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1581 344 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 19 27 

Отримання субсидій, дотацій 050 1308 70 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 106 9 

Інші надходження 080 351673 43348 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 579594 ) ( 423212 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 14726 ) 

Повернення авансів 100 ( 1022 ) ( 964 ) 

Працівникам 105 ( 41503 ) ( 34743 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1099 ) ( 1002 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 18307 ) ( 2 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 26062 ) ( 18081 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 22976 ) ( 17133 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

130 ( 7875 ) ( 8537 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 623 ) 

Інші витрачання 145 ( 185623 ) ( 44311 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 67539 -17415 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 67539 -17415 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 



- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 8020 ) ( 23804 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -8020 -23804 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -8020 -23804 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 73200 

Інші надходження 330 0 56 

Погашення позик 340 ( 64613 ) ( 13144 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 26 ) ( 23 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -64639 60089 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -64639 60089 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -5120 18870 

Залишок коштів на початок року 410 41540 22501 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -424 169 

Залишок коштів на кінець року 430 35996 41540 

Примітки В звiтi вiдображено грошовi потоки на базi прямого 

методу.Згiдно з прямим методом iнформацiю про головнi 

класи валових надходжень грошових коштiв i валових 

виплатгрошових коштiв отримано з регiстрiв аналiтичного 

облiку.У складi надходженьвiд реалiзацiї продукцiї 

вiдображено надходження грошових коштiв вiд 

переуступки права вимоги боргу за вiдвантажену 

продукцiю, що надiшло на поточний рахунок.Реалiзацiя 

вiдходiв робiтникам заводу водображена у складi iнших 

надходжень (116 тис.грн.).За вiдвантажену продукцiю, 

товари та послуги надiшло у нацiональнiй валютi 361115 

тис.грн, iноземної валюти в гривневому еквiвалентi-

233843 тис.грн.У складi iнших надходжень вiдображено 

виручку їдальнi-1073 тис.грн., отриманi кредити вiд 

фiнансових закладiв-168100тис.грн, вiд продажу валюти-

182424 тис.грн. У складi iнших витрачань вiдображений 

гривневий еквiвалент проданої валюти-182286 

тис.грн.Витрачено на придбання обладнання-

8020тис.грн.Вiс грошовi кошти, що є в наявностi у 

пiдприємства,доступнi до використання. 

Керівник Крячко Валерiй Олександрович 



Головний бухгалтер Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 



Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 2673 0 0 184504 668 197128 0 0 384973 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 2673 0 0 184504 668 197128 0 0 384973 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

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

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 -4560 0 4560 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 0 0 0 0 0 56464 0 0 56464 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -1047 0 0 -1047 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 22 0 0 0 0 22 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -4538 0 59977 0 0 55439 

Залишок на кінець року 300 2673 0 0 179966 668 257105 0 0 440412 

Примітки Додатковий капiтал знизився на суму 4560 тис.грн.за рахунок зменшення корисностi 

ранiше переоцiненої частини основних засобiв, зрiс на 22 тис.грн вiд безкоштовно 

отриманих активiв. Нарахованi дивiденди. В цiлому власний капiтал зрiс на 55439 

тис.грн. за рахунок нерозподiленого прибутку. 

Керівник Крячко Валерiй Олександрович 



Головний бухгалтер Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування 

майном 
020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні 

позначення 
030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти 

промислової властивості 
040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та 

суміжні з ним права 
050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні 

активи 
070 2835 1490 135 0 0 87 87 353 0 0 0 2883 1756 

Разом 080 2835 1490 135 0 0 87 87 353 0 0 0 2883 1756 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

II. Основні засоби 

Групи основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 



Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати 

на поліпшення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди 

та передавальні 

пристрої 

120 351597 170371 15 -98 -63 677 406 3684 0 1372 0 352209 173586 0 0 4235 386 

Машини та 

обладнання 
130 99977 56574 974 74 63 470 469 6354 0 2698 0 103253 62522 0 0 20 20 

Транспортні засоби 140 4973 3140 267 0 0 147 127 399 0 9 0 5102 3412 0 0 0 0 

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі) 

150 7559 4336 1624 16305 11592 225 220 2124 0 48 0 25311 17832 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 

насадження 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 170 170 14 0 0 1 1 14 0 0 0 183 183 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні активи 

200 18896 14032 849 -16914 
-

12086 
538 502 849 0 0 0 2293 2293 0 0 0 0 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 237 237 0 633 494 10 10 0 0 0 0 860 721 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 483409 248860 3743 0 0 2068 1735 13424 0 4127 0 489211 260549 0 0 4255 406 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1691 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 46776 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 218 



залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 1026 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 336 2730 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 46206 42666 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 1936 417 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 135 67 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 48613 45880 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

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

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 0 0 0 



акції 390 0 35 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 35 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 35 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 227 157 

Операційна курсова різниця 450 502 1196 

Реалізація інших оборотних активів 460 60 21 

Штрафи, пені, неустойки 470 5 106 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 400 

Інші операційні доходи і витрати 490 5611 118032 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 530 0 X 



Дивіденди 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 324 

Інші доходи і витрати 630 9280 3785 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 35996 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 35996 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код Залишок Збільшення за звітний рік Використано у Сторновано Сума очікуваного Залишок 



рядка на 

початок 

року 

нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

звітному році використану 

суму у звітному 

році 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

на кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 47248 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 428 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 60 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 



Запасні частини 850 750 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 652 0 0 

Незавершене виробництво 890 36869 0 0 

Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 470 0 0 

Разом 920 86477 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 

переданих у переробку (922) 30 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 65518 64365 214 939 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 875 875 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 38 



Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

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

072) 
980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 22351 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 1153 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 

- на початок звітного року 1230 3933 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 17265 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 22351 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -1153 



- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -3933 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 13777 

Використано за рік - усього 1310 13777 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 13623 

- з них машини та обладнання 1313 0 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 154 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець 

року 

Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року первісна накопичена первісна накопичена первісна накопичена 



вартість амортизація вартість амортизація вартість амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

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

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші довгострокові 

біологічні активи 
1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

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

тварини на вирощуванні 

та відгодівлі 
1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в стані 

біологічних перетворень 

(крім тварин на 

вирощуванні та 

відгодівлі) 

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

 
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні 

активи 
1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) 0 

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

права власності 
(1433) 0 

 

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

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 

Уцінка 

Виручка 

від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 



дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові 

біологічні активи рослинництва - 

усього 

у тому числі: 

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

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

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

Продукція та додаткові 

біологічні активи тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

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

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



додаткові біологічні активи 

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

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

 
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція 

та додаткові біологічні активи - 

разом 

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

 

Керівник Крячко Валерiй Олександрович 

Головний бухгалтер Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 


