
        Додаток 28  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ) 

 
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  Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська книжкова 
фабрика iм. М.В. Фрунзе" Корпоративне пiдприємство 
ДАК "Укрвидавполiграфiя" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  02470170 
3. Місцезнаходження емітента 61057 м. Харкiв, вул. Донця-Захаржевського, 6/8 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (057) 729-82-33, 731-38-88 
5. Електронна поштова адреса емітента  02470170@sodruzhestvo.com.ua, v.kharkiv@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

http://kpvfrunze.bgs.kh.ua 

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

2. Текст повідомлення 
Повноваження Ревiзора Якименко Наталiї Василiвни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) припинено 
07.02.2019 у зв'язку зi звiльненням (дата вчинення дiї 07.02.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 07.02.2018. Рiшення прийнято єдиним акцiонером 
ПРАТ "Харкiвська книжкова фабрика iм.М.В.Фрунзе" у формi протоколу засiдання Правлiння АТ "ДАК 
"Укрвидавполiграфiя" № 98 вiд 07.02.2019. Рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про 
акцiонернi товариства". 
 
Ревiзор Монастирська Юлiанна Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано 07.02.2019 
(дата вчинення дiї 07.02.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Особу обрано на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - завiдуюча вiддiлом УНIАН, 
економiст. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ "Харкiвська книжкова фабрика iм.М.В.Фрунзе" у формi 
протоколу засiдання Правлiння АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 98 вiд 07.02.2019. Рiшення має статус протоколу 
загальних зборiв вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 
 

3. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
2. Найменування посади. 
Директор _________________ Варжен Сергiй Григорiйович 
      (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
   
  _____________________________________ 
                  (дата) 
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