
 
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.
26.04.2018

(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 зміну складу посадових осіб емітента

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018

(дата)

2. Повідомлення 81(2834) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 27.04.2018

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці harverst.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено або 
звільнено) Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

25.04.2018 звільнено Голова Ревiзiйної 
комiсiї

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "ЕЛЬФ"
21190772 7.942

Зміст інформації:

Голова Ревiзiйної комiсiї  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЕЛЬФ" (Код за ЄДРПОУ 21190772) звiльнено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018)  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.94200% на суму 635409.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3,5 роки.  
Рiшення прийнято  загальними зборами акцiонерiв  вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).Замiсть  звiльненої  особи, нiкого не призначено  у зв'язку з скасуванням в товариствi органу контролю  
"Ревiзiйна комiсiя".

25.04.2018 звільнено Член Ревiзiйної 
комiсiї

ТОВ "КУА "Iндастрi капiтал менеджмент 
" (ПВIФ "УПЕК-IНВЕСТ") 35246063 19.623

Зміст інформації:

Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ "КУА "Iндастрi капiтал менеджмент " (ПВIФ "УПЕК-IНВЕСТ") (Код за ЄДРПОУ 35246063) звiльнено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному 
капiталi  емiтента  19.62300% на суму 15698510.00 грн.  Непогашеної  судимостi  за корисливi  та посадовi злочини  немає.  Cтрок,  протягом якого особа перебувала на посадi,  3,5 роки.  Рiшення прийнято  
загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).Замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено у зв'язку з скасуванням в товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".

25.04.2018 звільнено Член Ревiзiйної 
комiсiї

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЛК" 34630620 69.7

Зміст інформації:

Член Ревiзiйної комiсiї  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЛК" (Код за ЄДРПОУ 34630620) звiльнено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному  
капiталi  емiтента  69.70000% на  суму  5576036.25  грн.  Непогашеної  судимостi  за корисливi  та  посадовi  злочини  немає.  Cтрок,  протягом якого особа перебувала  на посадi,  3,5 роки.  Рiшення  прийнято  
загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).Замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено у зв'язку з скасуванням в товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".

25.04.2018 припинено повноваження Голова 
Наглядової ради Гриненко Олексiй Анатолiйович 0

Зміст інформації:

Повноваження Голова Наглядової ради Гриненко Олексiй Анатолiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному  
капiталi емiтента на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3,5 роки. Рiшення прийнято загальними зборами  
акцiонерiв вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).

25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової 
ради Альохiн В'ячеслав Адольфович 0

Зміст інформації:

Повноваження Член Наглядової ради Альохiн В'ячеслав Адольфович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному  
капiталi емiтента 0.000003125% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3,5 роки. Рiшення прийнято загальними  
зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).

25.04.2018 звільнено Член Наглядової 
ради Орлова Свiтлана Михайлiвна 0

Зміст інформації:

Член Наглядової ради Орлова Свiтлана Михайлiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента  
0.000003125% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3,5 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв  
вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).

25.04.2018 обрано Член Наглядової 
ради Гриненко Олексiй Анатолiйович 0

Зміст інформації:

Член Наглядової ради Гриненко Олексiй Анатолiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента на  



Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено або 
звільнено) Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 2008 року по теперiшнiй час  
головний  конструктор ТОВ"Українське конструкторське бюро трансмiсiй i  шасi  ".  Рiшення прийнято  загальними зборами акцiонерiв  вiд  25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р).  Посадова особа є  
акцiонером.

25.04.2018 обрано Член Наглядової 
ради Альохiн В'ячеслав Адольфович 0

Зміст інформації:

Член Наглядової ради Альохiн В'ячеслав Адольфович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi  
емiтента 0.000003125% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 2012  
року по 2017 рiк начальник вiддiлу "НО i МПП" АТ "ХАРП", з 2017 року по теперiшнiй час директор з розвитку АТ "ХАРП". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 ( протокол б\н  
вiд 25.04.2018 р). Посадова особа є акцiонером.

25.04.2018 обрано Член Наглядової 
ради Вишневська Ганна Валерiївна 0

Зміст інформації:

Член Наглядової ради Вишневська Ганна Валерiївна (не дала згоди на розкриття паспортних  даних) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї  25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi  емiтента  
0.000003125% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 2008 року по  
теперiшнiй час начальник юридичного вiддiлу ПуАТ "ХАРВЕРСТ"; за сумiсництвом - з 2009 року по теперiшнiй час юрисконсульт ТОВ "IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ДОСЛIДНИЦЬКО КОНСТРУКТОРСЬКЕ  
БЮРО ШЛIФУВ. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 ( протокол б\н вiд 25.04.2018 р). Посадова особа є акцiонером.
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