
Додаток 28  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  Акцiонерне товариство                                                                               
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00223243 
1.4. Місцезнаходження емітента 61089  м. Харкiв пр. Московський, 277 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  057-93-01-16 057-93-01-72 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  office@harverst.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

harverst.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова Наглядової ради   Вишневська Ганна Валерiївна ( особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних  ) звiльнена 12.09.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 1 шт- 0.0000031%.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебувала на посадi з 30.01.2014 р., з 26.04.2011 р. до 
30.01.2014 р. була членом Наглядовоїради.   Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року 
(протокол б\н вiд 12.09.2014 року).  
 Посадова особа Член Наглядової ради Овчаренко Вiталiй Володимирович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних  ) звiльнено 12.09.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 1 шт- 0.0000031%.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебував на посадi  з 30.01.2014 р.,  з 26.04.2011 р. до 
30.01.2014 р. виконував обов'язки Голови наглядової ради.  Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 
12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). 
 Посадова особа Член Наглядової ради Орлова Свiтлана Михайлiвна ( особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних  ) припинено повноваження  12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 1 шт- 0.0000031%.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебувала на посадi  з 26.04.2011 р.  
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). Посадова особа 
Голова  Наглядової ради Гриненко Олексiй Анатолiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних  ) 
призначено 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента -1 шт- 0.0000031%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.   Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: з 2008 р. по теперiшнiй час ТОВ "Українське 
конструкторське бюро трансмiсiй i шасi", головний конструктор. Призначено особу термiном на три роки.Рiшення 
прийнято засiданням Наглядової Ради акцiонерiв товариства  вiд 12.09.2014 року (протокол Наглядової Ради б\н вiд 
12.09.2014 року). Посадова особа Член Наглядової ради Альохiн В'ячеслав Адольфович  (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних  ) призначено 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 1 шт- 0.0000031%.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: з 1989 р. 
по теперiшнiй час асистент каф.ТМС НТУ ХПI, за сумiсництвом з 2002-2012 р.р. директор ТОВ "УКТБПП", з 2012 р. 
начальник вiддiлу "НО iМПП" АТ "ХАРП". Призначено особу термiном на три роки. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). Посадова особа 
Член Наглядової ради Орлова Свiтлана Михайлiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних   ) обрано на 
новий термiн 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента -1 шт- 0.0000031%.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: з 2001р. 
по теперiшнiй час АТ " У.П.Е.К.", юр. департамент, юрисконсульт. Призначено особу термiном на три роки. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). Посадова особа 
Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "У.П.Е.К."     код ЄДРПОУ 23001858 звiльнено12.09.2014.  
Акцiями Товариства не володiє.  Перебував на посадi з 26.04.2011 р. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). 
 
 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ  "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "IНДАСТРI КАПIТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ(ПВIФ "УПЕК-IНВЕСТ" код ЄДРПОУ 3524  припинено повноваження 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 6 279 404 штук -19,62%.   
Перебував на посадi з 26.04.2011 р. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). 
 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ 
ЛОГIСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 34630620 припинено повноваження 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента- 22304145  штук -  69.7 %.   
Перебував на посадi з 26.04.2011 р. 



Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). 
 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФIНАНСОВА 
КОМПАНИЯ "ЕЛЬФ" код ЄДРПОУ 21190772  призначена 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.94%. Призначено особу термiном на три роки. 
Уповноважує представляти свої iнтереси : Малець Людмилу Василiвну (особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних). Протягом останнiх п'яти рокiв  займала посади: з 01.07.2003р. по теперiшнiй час АТ " У.П.Е.К." , економiст 
вiддiлу внутрiшнього аудиту. Будь-яких судимостей у кандидата не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо 
обiймання певних посад та/або зайняття певною дiяльнiстюне має .Рiшення прийнято засiданням Ревiзiйної комiсiї  
акцiонерiв товариства  вiд 12.09.2014 року (протокол Ревiзiйної комiсiї б\н вiд 12.09.2014 року). 
 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ  "КУА "IНДАСТРI КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ(ПВIФ "УПЕК-IНВЕСТ" код 
ЄДРПОУ 35246063  обрано на новий термiн 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 19.62%. Призначено особу термiном на три роки. 
Уповноважує представляти свої iнтереси : Тенету Олену Анатолiївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) 
Протягом останнiх п'яти рокiв  займала посади: з 2010р. по 2011р., ТОВ " Тайфун-2000", заступник директора з кадрових 
питань та побуту; з 2012р. по теперiшнiй час АТ " У.П.Е.К.", директор з кадрових питань та побуту. Будь-яких 
судимостей у кандидата не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обiймання певних посад та/або зайняття певною 
дiяльнiстю не має. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). Посадова особа 
Член Ревiзiйної комiсiї ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГIСТИЧНИЙ 
КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 34630620  обрано на новий термiн 12.09.2014.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 69.7%. Призначено особу термiном на три роки. 
Уповноважує представляти свої iнтереси : Марусовську Ларису Григорiвну.Протягом останнiх п'яти рокiв  займала 
посади: з 2005 р. по 2012 р. АТ "У.П.Е.К." - директор управлiння справами; з 2012 р. по 2014 р. ТОВ "СКБ 
УКРЕЛЕКТРОМАШ" - заступник генерального директора з органiзацiйних питань. Будь-яких судимостей не було. Будь-
яких обмежень та заборон щодо обiймання певних посад та/або зайняття певною дiяльнiстюне має .Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2014 року (протокол б\н вiд 12.09.2014 року). 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Найменування посади. 
 
Генеральний   директор ____________ Кайдалов Володимир Миколайович 
 
  
 
 
  М.П. 
 


