
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  Публiчне  акцiонерне товариство "Харкiвський 
електротехнiчний завод "Укрелектромаш" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00213799 
3. Місцезнаходження емітента 61001  м. Харкiв вул. Iскринська, 37 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  057-732-45-50 057-732-45-50 
5. Електронна поштова адреса емітента  offise@helz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

www.helz.ua 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "У.П.Е.К." (представник за 
довiренiстю Коваль Н.В.) Код за ЄДРПОУ 23001858 припинено 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 19.90000% на суму 1592280.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 29.04.2015 р.). 
 Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Дзенiс Сергiй Євгенович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
припинено 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015 р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 29.04.2015 р.). 
 Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Малихiн Олександр Сергiйович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0034% на 
суму 272.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 
29.04.2015 р.). 
Повноваження Голова Наглядової Ради Сiмсон Едуард Альфредович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента   0.000003 
% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н 
вiд 29.04.2015 р.).  
Повноваження Член Наглядової Ради Петрик Юлiя Костянтинiвна ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
припинено 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000003 %  на 
суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 
29.04.2015 р.).  
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНССЄРВIС"(представник за довiренiстю 
Коваль Н.В.) Код за ЄДРПОУ 30428944 обрано 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 13.67% на суму 1093750.00 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 - (представник Коваль Н.В. з лютого 
2010 р. - Нач. бюро працi та зар. плати ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш", з лютого 2012 р. по тепер. час - Помiчник 
генерального директора з соцiальних пит. Рiшення прийнято засiданням Рев. ком. товариства вiд 29.04.2015р.(протокол 
зас. РК б\н вiд 29.04.2015 р.).  
Член Ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПЕК ТРЕЙДИНГ"(представник за довiренiстю 
Гарматенко Т.С.) Код за ЄДРПОУ 31150404  обрано 29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 13.672% на суму 1093800.00 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 - (представник  
Гарматенко Т.С  з червня 2001 р. - Провiд. економ. ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш", з липня 2011 р. по тепер. час - 
Нач.фiнан. вiддiлу ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш".). Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 
29.04.2015р.(протокол б\н вiд 29.04.2015 р.).  
Член Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Ольга Iванiвна. ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано  29.04.2015 
р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000019% на суму 15.75 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 10.11.2009 р. ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" начальник вiддiлу постачання i 
збуту, з 03.09.2012 по теперiшнiй час директор з постачання i збуту ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш".. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 29.04.2015 р.).  
Голова Наглядової Ради Сiмсон Едуард Альфредович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0000031 % 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 01.10.1993р. по теперiшнiй час Харкiвський державний полiтехнiчний 



унiверситет,  професор кафедри опору матерiалiв. Рiшення прийнято засiданням НР акцiонерiв товариства вiд 
29.04.2015р.(протокол №1 вiд 29.04.2015 р.). 
 Член  Наглядової Ради Петрик Юлiя Костянтинiвна ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
29.04.2015 р.(дата вчинення дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000003 %  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 03.02.2004р. по теперiшнiй час АТ "У.П.Е.К.", юридичний департамент, 
юрисконсульт. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 29.04.2015 
р.).  
Член  Наглядової Ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГIСТИЧНИЙ 
КОМПЛЕКС"(представник  за довiренiстю Козлова М.А.) Код за ЄДРПОУ 34630620  обрано 29.04.2015 р.(дата вчинення 
дiї 29.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005% на суму 4.25 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 - (представник Козлова М.А. з 25.12.2003р. АТ "У.П.Е.К.", економiст вiддiлу внутрiшнього аудиту, з 01.08.2005 р. 
по теперiшнiй час  начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту.). Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
товариства вiд 29.04.2015р.(протокол б\н вiд 29.04.2015 р.). 

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                     Митрохiн Геннадiй Олексiйович 
 
  
 
 
   
 


