
Додаток 28  

      до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента  

(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00223243 

3. Місцезнаходження емітента  61089, м. Харків, пр. Московський, 277 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента   0572-93-01-72 

5. Електронна поштова адреса емітента   office@harverst.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  
http://www.harverst.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв 

2. Текст повідомлення 

1.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.04.2017р. 

- назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів  ПуАТ «ХАРВЕРСТ» 

- предмет правочину -Договір застави  з ПАТ “АЛЬФА-БАНК” належного Товариству нерухомого майнав в забезпечення 

виконання АТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД”» (код ЄДРПОУ 05808853 ) зобов’язань за Договором про 

відкриття кредитної лінії,  у відповідності з яким ПАТ “АЛЬФА-БАНК” відкриє АТ “ХАРП” невідновлювану кредитну лінію 

на наступних умовах: 

 ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони,00) доларів США;  

 строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п’яти ) років; 

 надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії 

одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові 

угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів 

Товариства; 

 сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих 

відсотків) річних. 

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 45 560 тис. грн.  

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

- спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –  45,64 % 

- 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. 

- додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 

статутом акцiонерного товариства – немає 

 

 2.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.04.2017р. 

- назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» 

- предмет правочину -Договір застави з ПАТ “АЛЬФА-БАНК”належного Товариству нерухомого майна  в   забезпечення  

виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) своїх обов’язків за 

договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ “АЛЬФА-БАНК” відкриє ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ 

КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах: 

 ліміт кредитної лінії - не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів,00) доларів США; 

 строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п’яти ) років; 

 надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії 

одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії; 

 сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих 

відсотків) річних. 

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 45 560 тис.грн. 

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

- спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 45,64% 

- 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 рiшення31 125 188  шт. 

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

- додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 

статутом акцiонерного товариства – немає 

 

3.  дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.04.2017р. 

- назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів  ПуАТ «ХАРВЕРСТ» 

 



 предмет правочину - договір поруки, у відповідності з якими ПуАТ «ХАРВЕРСТ»  поручиться перед ПАТ “АЛЬФА-БАНК” за 

виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов’язків за договором про відкриття 

кредитної лінії, що буде укладено ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» з ПАТ “АЛЬФА-БАНК”, а саме: 

за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов’язків за 

договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого Банквідкриє Боржнику 1 

невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах: 

ліміт кредитної лінії не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони ) доларів США  

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років 

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово 

або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди 

про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів 

Товариства; 

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) 

річних. 

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (26,63 грн. х 22 000 

000,00 доларів США = 585 860 ,00 тис. грн.) 

- вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 99 817,00 тис.грн. 

- спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 586,93% 

- 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 рiшення31 125 188  шт. 

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

- додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 

статутом акцiонерного товариства – немає 

 

4.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину — 26.04.2017р. 

- назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПуАТ "ХАРВЕРСТ" 

- предмет правочину - договір поруки, у відповідності з якими ПуАТ «ХАРВЕРСТ»  поручиться перед ПАТ “АЛЬФА-БАНК” 

за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов’язків за договором про 

відкриття кредитної лінії, що буде укладено ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з ПАТ “АЛЬФА-

БАНК”, а саме: 

- за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 2) у повному обсязі своїх 

обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє 

Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах: 

ліміт кредитної лінії не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів) доларів США  

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років 

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово 

або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди 

про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів 

Товариства; 

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) 

річних. 

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (26,63 грн. х 6 000 

000,00 доларів США = 159 780,00 тис. грн.) 

- вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 99 817,00 тис.грн. 

- спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 160 % 

- 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 рiшення31 125 188  шт. 

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

- додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 

статутом акцiонерного товариства – немає 

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 ПуАТ «ХАРВЕРСТ»____________ Штрассер Олександр Георгійович 

  М.П. 


