
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00191135 

3. Місцезнаходження: 87504 м. Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, корпус 4 

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 06257 59501, +38 06257 59501 

5. Електронна поштова адреса: office@ukrpipe.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://pipe.metinvestholding.com 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (надалi - Товариство) (Протокол №148 вiд 04.10.2017 р.): 

 - припинено повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" Авраменка Кирила 

Олександровича з 04.10.2017 року у зв'язку з обранням нового керiвника Товариства. Авраменко 

К. О. перебував на посадi починаючи з 01.08.2017 року до 04.10.2017 року. Посадова особа 

акцiями Товариства не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини 

не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. 

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (надалi - Товариство) (Протокол №148 вiд 04.10.2017 р.): 

- на посаду виконуючої обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" призначено головного бухгалтера 

Товариства Зайцеву Тетяну Вікторівну починаючи з 05.10.2017 року. Дане рiшення прийнято 

вiдповiдно до п. 16.10.1.47. Статуту Товариства. Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, 

судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. призначений на посаду виконуючого обов'язки 

Генерального директора Товариства на невизначений строк. Останнi п'ять рокiв Зайцева Т. В. 

займала наступні посади:  

2011-2015 - Головний бухгалтер ТОВ "ВТС Сервіс"; 

2015-2016 - Головний бухгалтер ТОВ "Дизель Тех Сервіс"; 

2016-03.2017 - заступник Головного бухгалтера ТОВ "Виробник Плюс"; 

03.2017 - по теперішній час - начальник відділу по обліку малих пыдприэмств ТОВ 

"МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС". 

 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. виконуюча обов'язки Генерального директора        

 Зайцева Тетяна Вікторівна 

05.10.2017 


