
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» повідомляє про зміну складу посадових 

осіб:  

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: Публічне акціонерне товариствао "Мукачівський завод 

"Точприлад"  

2. Код за ЄДРПОУ: 14307452 

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

4. Міжміський код, телефон та факс: 0313131119, 0313131896 

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 або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

 Припинено повноваження з 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства згідно рішення 

Наглядової ради ПАТ "Мукачівький завод "Точприлад" від 19.04.2017р., Протокол № 4 від. На 

зазначені посаді перебував з 07.12.2015р. по 19.04.2017р. Причина припинення повноважень - 

закінчення строку обрання. 

 Припинено повноваження з 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства згідно рішення 

Наглядової ради ПАТ "Мукачівький завод "Точприлад" від 19.04.2017р., Протокол № 4 від. На 

зазначені посаді перебувала з 28.04.2014р. по 19.04.2017р. Причина припинення повноважень - 

закінчення строку обрання. 

 Припинено повноваження з 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства згідно рішення 

Наглядової ради ПАТ "Мукачівький завод "Точприлад" від 19.04.2017р., Протокол № 4 від. На 

зазначені посаді перебував з 07.12.2015р. по 19.04.2017р. Причина припинення повноважень - 

закінчення строку обрання. 

 Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення Наглядової ради 

від 19.04.21017р Протокол № 4) строк дії повноважень 3 роки. У 2007 році закінчив Київський 

національний авіаційний університет, отримав спеціальність - правознавство, кваліфікацію - 

юрист, освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст. З 06.04.2010 р. по 04.03.2015 року працював 

на посаді начальника цеху ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад". З 05.03.2015 р. по 

сьогоднішній час працює на посаді - директор з безпеки, по персоналу та загальним питанням в 

ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади 

та /або займатися певною діяльністю - відсутні. Частка, якою володіє в статутному капіталі - 

0,0001%. 

 Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення засідання 

Наглядової ради від 19.04.2017р. протокол № 4 строком на 3 роки. З 02.06.1997 - по 26.01.2005р.р. 

працювала заст.гол.бухгалтера на ВАТ "Мукачівському заводі "Точприлад", з 26.01.2005р. - 

переведено на посаду головного бухгалтера ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад", на цій посаді 

працює і по теперішній час. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення Наглядової ради 

від 19.04.2017р. протокол № 4) строком на 3 роки. У 2009 році закінчив Київський славістичний 

університет, отримав спеціальність - бакалавр з обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційний рівень - 

бакалавр. З 22.06.2010 р. по 09.04.2014 року працював на посаді керівника проекту ПАТ 

"Мукачівський завод "Точприлад". З 10.04.2014 року по 04.01.2016р. працював на посаді 



начальника цеху  ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад". З 04.01.2016р. переведений на посаду 

- заступник директора технічного по новій техніці, по сьогоднішній день. Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади та /або займатися 

певною діяльністю - відсутні. 

 Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення Наглядової ради 

від 19.04.2017р. протокол № 4) строком на 3 роки. У 2002 році закінчила Президентський 

університет міжрегіональної академії управління персоналом по напрямку економіка і 

підприємство спеціальність - облік і аудит. З 05.05.2015р. прийнято на посаду директора 

виконавчого ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад". З 16.09,2016р. переведена на посаду - 

директор фінансовий, по сьогоднішній день. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Заборони обіймати певні посади та /або займатися певною діяльністю - відсутні. 

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  

19.04.2017 


