
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Перший заступник голови 

Правлiння 
      Крячко В.О. 

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

  М.П.  
24.04.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181 

4. Код за ЄДРПОУ 

14367980 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 794-79-79, (056)794-18-07 (056) 790-21-22 

6. Електронна поштова адреса 

dsz2@dsz.dp.ua, yurdsz@dsz.dp.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 27.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dsz.dp.ua в мережі Інтернет 28.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.04.2017 4000000 1072780 372.86 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ «ДнСЗ» 21.04.2017 р. прийнято рiшення про попереднє надання згодi на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в 

розмiрi 4 000 000 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 продукцiї, товарiв та послуг на адресу юридичних та фiзичних осiб, якi забезпечують 

постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,промислових пiдприємств та iнших споживачiв, в тому числi за результатами тендерiв; 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв з метою забезпечення виробничого 

процесу товариства;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних 

частин до них, iншої продукцiї, товарiв та послуг на адресу закордонних споживачiв;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитiв, факторингових та iнших 

фiнансових послуг. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1072780 тис грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 

правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 372,86%. Загальна кiлькiсть голосуючих 

акцiї: 249476 шт., кiлькiсть голосуючих акцiї, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв: 202049 шт., кiлькiсть голосуючих 

акцiї, що проголосували «за» прийняття рiшення: 202049 шт., кiлькiсть голосуючих акцiї, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. 

 


