
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.  

Генеральний 

директор 
      

Штрассер Олександр 

Георгiйович 

(посада)   (підпис)   
(прізвище та ініціали 

керівника) 

  М.П.  
26.04.2017 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 

ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
61089 м. Харкiв пр. Московський, 277 

4. Код за ЄДРПОУ 00223243 

5. Міжміський код та 

телефон, факс 
057-93-01-16 057-93-01-72 

6. Електронна поштова 

адреса  

  

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів 

  

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
26.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 81(2586) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
harverst.com.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 26.04.2017 9981.7 99817 10 

2 26.04.2017 24954.25 99817 25 

3 26.04.2017 49908.5 99817 50 

4 26.04.2017 99817 99817 100 

Зміст інформації: 

дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.2017року  позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПуАТ 

"ХАРВЕРСТ" 

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання 

товарів (продукції, сировини, тощо); 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на реалізацію 

товарів (продукції, сировини, тощо); 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання Обладнання, його модернізацію, дослідницько-

конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження Обладнання; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження будь-яких об'єктів нерухомості; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання будь-яких об'єктів нерухомості; 

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 24 954,25 тис.грн. до 49 908,5 тис. грн. по кожному iз 

укладених договорiв, але не бiльше 99 817,00 тис. грн.  

 

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 

-будь-яких кредитних договорів (угод) та договорів позики (займу), а також угод(договорів), пов'язаних з 

пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не 

виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо; 

-будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб; 

-угод про надання фінансової допомоги; 

-угод про отримання фінансової допомоги; 

 

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд   24 954,25 тис.грн. до 49 908,5 тис. грн.. по кожному iз 

укладених договорiв, але не бiльше 99 817,тис. грн.  

 

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 99817,00 тис.грн. 

спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 10% (9981,7 тис. грн.) 25% ( 24 954,25 тис.грн.) 50% 

49 908,5 тис.грн.), 100% (99817,00 тис.грн.)  

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення –  

 загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 31 203 653 шт. 

 кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 31 125 188 шт 

 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 125 188  шт 

 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення — 0 шт. 
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