
 

ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» повідомляє про виникнення особливої інформації 

емітента 

 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Мукачівський завод 

"Точприлад" 

2. Код за ЄДРПОУ: 14307452 

3. Місцезнаходження: 89600 м. Мукачево, вул. Берегівська, 110 

4. Міжміський код, телефон та факс: 03131-2-31-52, 3-18-96 

5. Електронна поштова адреса: info01@tochprilad.com 

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

інформації: tochprilad.com 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення 

На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод 

«Точприлад» від 23.04.2015р. протокол № 16 згідно Статуту: 

- звільнено - член Наглядової ради, Шевченко Наталія Михайлівна (паспорт СН №  331170, 

виданий Дніпровьским РУ ГУМВС України в м. Києві 12.11.1996р.). На зазначеній посаді 

перебувала з 23.04.2014р. по 23.04.2015р. Причина звільнення - з власної ініціативи. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- звільнено – член  Ревізійної комісії, Бех Руслан Володимирович (паспорт ЕЕ № 866693, 

виданий Керченським МУГУ МВС України в Криму 19.12.2003р.). На зазначеній посаді 

перебував з 23.04.2014р. по 23.04.2015р. Причина звільнення - з власної ініціативи. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- призначено - член Наглядової ради, Войтенко Сергій Миколайович (паспорт МЕ № 946003, 

виданий Голосіївським РУ  ГУМВС України в м. Києві 03.09.2009р.) відповідно до Статуту 

товариства строком на 3 роки. З 14.10.2009р. по 19.04.2013р. працював на посаді представника 

торговельного в ТОВ "Астеліт"; з 31.01.2014р. та по теперішній час працює на посаді начальника 

відділу логістики в ТОВ "Козацька стріла". Розмір частки в статутному капіталі - 0,00003%. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- призначено - член Ревізійної комісії, Ільїн Борис Іванович (паспорт СН № 112305, виданий 

Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві 11.11.1995р.) відповідно до Статуту стороком на 

3 роки. З 08.09.1999р. по 01.11.2012р. працював на посаді державного службовця, начальник 

відділу матеріального-технічного забезпезпечення ГУ з питань НС ВО КМР(КМДА); з 

01.10.2013р. та. по теперішній час працює на посаді начальника гаражу в ТОВ "Козацька стріла". 

Розмір частки в статутному капіталі - 0,00003%.  Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова правління        Ремінець Петро  Іванович 

23.04.2015 

 


