
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» 

(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 14 квітня 2017 року о 13:00 годині  

за адресою: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу. 
 

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення по питаннях порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2016 рік.  
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру. 
8. Затвердження ціни викупу акцій під час обов’язкового викупу акцій. 
9. Про зміну типу товариства. 
10.  Про зміну та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 
12. Про внесення змін та доповнень до "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 
13. Про внесення змін та доповнень до "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З 

РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 
14. Про внесення змін та доповнень до "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 
15. Про внесення змін та доповнень до "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 
16. Про внесення змін та доповнень до внутрішнього нормативу "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 
17. Відкликання повного складу Наглядової ради Товариства. 
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
19. Затвердження  умов цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
20. Відкликання повного складу Ревізійної комісії Товариства. 
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
22. Затвердження  умов цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 
23. Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 15 квітня2016 року по 14 квітня 2017 року. 
24. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складений станом на 27 лютого 2017 року. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 10 квітня 2017 року. 
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі збори) буде проводитись в день проведення зборів 14 квітня 2017 року з 11.00 до 12.40 
годин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10. 
Реєстрацію учасників зборів буде проводити реєстраційна комісія. 
Для реєстрації на зборах необхідно мати: 
- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства станом на 10 квітня 2017 року; 
- представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження уповноваженої особи брати участь у зборах, в тому числі витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінали або нотаріально засвідчені копії для долучення 
до матеріалів зборів), або довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з  чинним законодавством України; 
- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України та паспорт представника. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у зборах не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст.40). 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

(тис. грн. ) 
Найменування показника Період 

Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 
Усього активів 198 460 223 159 
Основні засоби 92 165 106 711 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси  31 786 41 240 
Сумарна дебіторська заборгованість 60 445 57 023 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 372 10 688 
Нерозподілений прибуток/збиток - 710 381 - 524 636 
Власний капітал - 282 760 - 97 015 
Статутний капітал 56 575 56 575 
Довгострокові зобов'язання 390 889 191 389  
Поточні зобов'язання 78 430 117 800 
Чистий прибуток (збиток) - 185 623 - 68 684 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 226 300 000 226 300 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 586 645 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в т.ч. проектом нової редакції Статуту Товариства та проектами нових 
редакцій нормативів (положень), які регулюють внутрішню діяльність Товариства та текстом проекту договору про викуп Товариством акцій  акціонери можуть 
ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10 в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня 
перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний 
директор Товариства Таслицький Леонід Якович,  особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з  документацією - Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 
376-40-22 ). 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного, розміщена на 
власному веб-сайті Товариства за адресою http://dvrb.dp.ua  («Прес-центр» - «Новости») та веб-сторінці за адресою http://dvrb.emitinfo.com. 

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та проектів рішень по цим питанням можуть бути внесені не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення 
Загальних зборів. 
Наглядова рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД». 

 



Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Проект рішення по питанню першому порядку денного: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі: Ревацького Олега Олексійовича, Знахура Сергія 
Олександровича, Суконік Марини Юріївни. 
Проект рішення по питанню другому порядку денного:: Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ” (далі збори). Збори провести 
без перерви. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю зборів, вказуючи 
прізвище, ім’я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного. 
За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації для участі у 
зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у 
випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування вносить інформацію про розподіл кількості голосів 
наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким особам, включно учасникам зборів, здійснювати фото-, 
відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні зборів. 
Визнати неможливим присутність на зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками зборів (акціонерами Товариства або їх 
представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії 
або запрошених на збори осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого Загальними зборами 
акціонерів 16 квітня 2013 року." 
Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів. 
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: кожний 
бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів включно бюлетені для кумулятивного голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується 
на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови 
реєстраційної комісії. 
Проект рішення по питанню третьому порядку денного: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2016 році. 
Проект рішення по питанню четвертому порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 
2016 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства. 
Проект рішення по питанню п’ятому порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2016 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії 
щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
Проект рішення по питанню шостому порядку денного: Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2016 року» у валюті балансу 198 460 ( сто 
дев’яносто вісім мільйонів чотириста шістдесят тисяч) тис. грн. Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2016 рік"; «Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2016. 
Проект рішення по питанню сьомому порядку денного: У зв’язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2016 рік у розмірі 185 623 (сто вісімдесят п’ять мільйонів шістсот 
двадцять три тисячі) тис. грн. рішення про розподіл прибутку не приймати, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати. 
Проект рішення по питанню восьмому порядку денного: Затвердити ціну викупу акцій під час обов’язкового викупу акцій у розмірі її ринкової вартості. 
Проект рішення по питанню дев’ятому порядку денного: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. 
Проект рішення по питанню десятому першому порядку денного: Затвердити нові повне та скорочене найменування Товариства у наступній редакції: 
(1) українською мовою: повне офіційне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ 
ВАГОНІВ"; скорочене офіційне найменування - ПрАТ " ДНІПРОВАГОНРЕМБУД ". 
(2) англійською мовою: повне офіційне найменування – "Dnipro Railcar Repair and Construction Plant " Private Joint Stock Company; скорочене офіційне найменування - 
"DNIPROVAGONREMBUD " PJSC.  
Проект рішення по питанню одинадцятому порядку денного: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 18 
квітня 2013 року, номер запису 12241050026004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"». Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на 
підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу здійснити всі заходи щодо реєстрації ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" у відповідності із законодавством з правом 
передоручення третім особам виконання цих дій. 
Проект рішення по питанню дванадцятому порядку денного: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Затвердити нову редакцію "Положення про 
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". 
Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції "Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". 
Проект рішення по питанню тринадцятому порядку денного: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Затвердити нову редакцію "Положення про Наглядову раду 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Уповноважити Генерального 
директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції "Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" 
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". 
Проект рішення по питанню чотирнадцятому порядку денного: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Затвердити нову редакцію "Положення про 
Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Уповноважити 
Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції "Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ " 
Проект рішення по питанню п’ятнадцятому порядку денного: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий 
орган) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Затвердити нову 
редакцію "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції "Положення про 
Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА 
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ " 
Проект рішення по питанню шістнадцятому порядку денного: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до внутрішнього нормативу "Принципи (Кодекс) корпоративного 
управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Затвердити нову 
редакцію внутрішнього нормативу "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції внутрішнього 
нормативу "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА 
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ " 
Проект рішення по питанню сімнадцятому порядку денного: Припинити повноваження повного складу (відкликати) Наглядової ради Товариства, обраної відповідно Загальними 
зборами акціонерів Товариства 17 квітня 2014 року. (Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2014 року) у складі: Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої 
Наталі Дмитрівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолинської Анастасії Леонідівни; Акуленка Юрія Володимировича. 
Проект рішення по питанню дев’ятнадцятому порядку денного: Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити 
Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не 
визначати. 
Проект рішення по питанню двадцятому порядку денного: Припинити повноваження повного складу (відкликати) Ревізійної комісії Товариства, обрану відповідно Загальними 
зборами акціонерів Товариства 24 квітня 2015 року. (Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2015 року) у складі: Держака Володимира Михайловича; 
Осташевської Валентини Вікторівни; Повшедної Тетяни Петрівни. 
Проект рішення по питанню двадцять другому порядку денного:: Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити 
Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду членам Ревізійної комісії Товариства 
не визначати. 
Проект рішення по питанню двадцять третьому порядку денного: Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 15 квітня 2016 року по 14 квітня 
2017 року незалежно від суми правочину. 
Проект рішення по питанню двадцять четвертому порядку денного: Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з 14 квітня 
2017 року по 14 квітня 2018 року (включно) таких значних правочинів предметом яких є : 
- надання послуг з капітального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 900 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн. 
- продаж залізничних піввагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.; 
- надання послуг з капітального ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.; 

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його заміщуватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені 
Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до 
вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов’язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства. 


