Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
28.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№2
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Генеральний
директор
(посада)

Тарасенко Олександр Iванович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

61089 м. Харкiв пр. Московський, 277

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00223243

5. Міжміський код та телефон, факс

057-93-01-16 057-93-01-72

6. Адреса електронної пошти

office@harverst.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
проводить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://harverst.com.ua/about_us/for_actioners/

28.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи Дата отримання
резидента або код/номер з торговельного,
інформації від
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
банківського чи судового реєстру,
№ з/п
Центрального
особи або найменування юридичної особи
реєстраційного посвідчення місцевого органу
депозитарію цінних
власника (власників) акцій
влади іноземної держави про реєстрацію
паперів або акціонера
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1
28.04.2021
23001858
"У.П.Е.К."
Зміст інформації
Дата отримання інформації -28.04.2021 р.Емітент отримав інформацію від НДУ (вих. № 39662 від 27.04.2021 р) - 28.04.2021 року.

Розмір частки
Розмір частки
акціонера до зміни акціонера після зміни
(у відсотках до
(у відсотках до
статутного капіталу) статутного капіталу)
5

6

0.000

19.620

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "У.П.Е.К."
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій -23001858 .Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості
голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 0,0 % (до набуття) , 19,6231% (після набуття). Набуття у власність
пакету акцій відбулось прямо. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють
спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акцій відповідно до
ст. 64-1 ЗУ "Про акціонерні товариства" до емітента не надходило: емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
2
28.04.2021
30428944
0.000
7.940
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЕРВІС"
Зміст інформації
Дата отримання інформації -28.04.2021 р.Емітент отримав інформацію від НДУ (вих. № 39662 від 27.04.2021 р) - 28.04.2021 року.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЕРВІС".
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій -30428944.Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості
голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 0,0 % (до набуття) , 7,9426% (після набуття). Набуття у власність
пакету акцій відбулось прямо. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють
спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акцій відповідно до
ст. 64-1 ЗУ "Про акціонерні товариства" до емітента не надходило: емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру.

3

28.04.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТРОЇЦЬКІ
ВОРОТА"

25183579

0.000

19.000

Зміст інформації
Дата отримання інформації -28.04.2021 р.Емітент отримав інформацію від НДУ (вих. № 39662 від 27.04.2021 р) - 28.04.2021 року.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТРОЇЦЬКІ ВОРОТА". Ідентифікаційний код юридичної особи резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій -25183579.Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права
власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 0,0 % (до набуття) , 19 % (після набуття). Набуття у власність пакету акцій відбулось прямо. У емiтента вiдсутні
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а
також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акцій відповідно до ст. 64-1 ЗУ "Про акціонерні товариства" до емітента
не надходило: емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
4
28.04.2021
34630620
20.700
1.700
"СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС"
Зміст інформації
Дата отримання інформації -28.04.2021 р.Емітент отримав інформацію від НДУ (вих. № 39662 від 27.04.2021 р) - 28.04.2021 року.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС"
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій -34630620.Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості
голосуючих акцій до і після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 20,7% (до відчуження), 1,7% (після відчуження). Відбулося пряме
зменшення права власності пакету акцій. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа
(особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника
акцій відповідно до ст. 64-1 ЗУ "Про акціонерні товариства" до емітента не надходило: емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового
реєстру.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
5
28.04.2021
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
21190772
7.940
0.000
КОМПАНІЯ "ЕЛЬФ"
Зміст інформації
Дата отримання інформації -28.04.2021 р.Емітент отримав інформацію від НДУ (вих. № 39662 від 27.04.2021 р) - 28.04.2021 року.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛЬФ".

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій -21190772.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчудження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій)
7,94 % (до відчудження) , 0,00% (після відчудження). Відбулося пряме зменшення права власності пакету акцій. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi
значення було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акцій відповідно до ст. 64-1 ЗУ "Про акціонерні товариства" до емітента не надходило: емітент не здійснював
публічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
6
28.04.2021
35246063
19.620
0.000
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНДАСТРІ
КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Зміст інформації
Дата отримання інформації -28.04.2021 р.Емітент отримав інформацію від НДУ (вих. № 39662 від 27.04.2021 р) - 28.04.2021 року.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНДАСТРІ КАПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ". Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій -35246063 .Розмір частки власника (власників) акцій в
загальній кількості голосуючих акцій до і після відчудження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 19,62 % (до відчудження ), 0,00% (після
відчудження ). Відбулося пряме зменшення права власності пакету акцій. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або
перетнуто. Повідомлення від власника акцій відповідно до ст. 64-1 ЗУ "Про акціонерні товариства" до емітента не надходило: емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його
акції не включені до біржового реєстру.

