
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.  
11.04.2017 

(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 зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

  

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
11.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 71(2576) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 13.04.2017 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
harverst.com.ua в мережі Інтернет 12.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

№ 

з/

п 

Дата 

обліку (за 

наявност

і)  

Дата 

повідомленн

я емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарні

й системі 

або 

акціонером 

Повне 

найменування 

юридичної особи - 

власника пакета 

акцій або 

зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ 

- для 

юридичних осіб 

- резидентів або 

ідентифікаційн

ий код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

реєстру країни, 

де офіційно 

зареєстрований 

іноземний 

суб'єкт 

господарської 

діяльності - для 

юридичних осіб 

- нерезидентів 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни 

(у 

відсотках 

до 

статутног

о 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після 

зміни (у 

відсотках 

до 

статутног

о 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

2  31.12.2015 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю 

"СЛОБОЖАНСЬКИ

Й ЛОГІСТИЧНИЙ 

КОМПЛЕКС" 

34630620 54.76 69.7 

Зміст інформації: 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в 

депозитарній системі або акціонером 31.12.2015 р. Частка акціонера ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ 

КОМПЛЕКС", Код за ЄДРПОУ 34630620, місцезнаходження : 61038, Харків вул.Маршала 

Батицького ,4 у загальній кількості акцій змінилася з 54.760% до 69.700%, у тому числі 

частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 54.760% до 69.700%. 

3  31.12.2015 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"УПЕК" 

23001858 14.93 0 

Зміст інформації: 

Дата зміни . . р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності 

на акції в депозитарній системі або акціонером 31.12.2015 р. Частка акціонера 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПЕК", Код за ЄДРПОУ 23001858, 

місцезнаходження : 61038, Харків, вул. Маршала Батицького, 4 , у загальній кількості 

акцій змінилася з 14.930% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості 

голосуючих акцій змінилася з 14.930% до 0.000%. 



 
 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/86194/show

