
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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

Голова правління Коваль Ігор Вікторович

(дата)

21.02.2018

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7

4. Код за ЄДРПОУ 00659101

5. Міжміський код та 
телефон, факс

(056)793-21-52 (056)372-35-28

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

mail@dtrz.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення 
опубліковано у*

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено
 на сторінці

www.dtrz.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

21.02.2017

(дата)

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

07.02.2018 00659101© SMA



№
з/п

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)

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

Дата 
прийняття
 рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(тис. грн)

1 52 3 4

1 308,0282407.02.2018 900000 292181

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято правлінням
 ПАТ "Укрзалізниця" 07.02.2018 року (вхідний №391 от 15.02.2018);
Відомості щодо правочинів із зазначенням : Капітальний,капітально-відновлювальний 
ремонт,модернізація тягового рухомого складу,лінійного обладнання,виготовлення запасних 
частин. ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 900000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 292181 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 308,02824%;
У зв'язку з тим, що 100 % акцій підприємства належать державі у особі ПАТ "Укрзалізниця" 
загальні збори не проводяться.

Зміст інформації:

07.02.2018 00659101© SMA
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