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

наглядової ради та членів Ревізійної комісії, згідно рішення річних загальних зборів 

акціонерів від 24.04.2017р. протокол № 18.    
 

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 24.04.2017р. Голови Наглядової ради Браїлової Ніни Івановни 

відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом строку 

повноважень. На зазначеній посаді перебувала з 27.04.2011р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Наглядової ради Краглевича В’ячеслава 

Вікторовича відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів 

акціонерів ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом 

строку повноважень. На зазначеній посаді перебував з 04.04.2013р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Наглядової ради Лакіза Олени Євгеніївни 

відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом строку 

повноважень. На зазначеній посаді перебувала з 27.04.2011р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Наглядової ради Поповича Віктора 

Юлійовича відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів 

акціонерів ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом 

строку повноважень. На зазначеній посаді перебував з 27.04.2011р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Наглядової ради Войтенко Сергія 

Миколайовича відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі 

спливом строку повноважень. На зазначеній посаді перебував з 23.04.2015р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. Голови Ревізійної комісії Нікітіна Андрія 

Сергійовича відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів 

акціонерів ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом 

строку повноважень. На зазначеній посаді перебував з 04.04.2013р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Ревізійної комісії Ерпс Наталії Сергіївни 

відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом строку 

повноважень. На зазначеній посаді перебувала з 27.04.2011р. по 24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Ревізійної комісії Кальницького 

Олександра Володимировича відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних 

загальних зборів акціонерів ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в 



зв"язку зі спливом строку повноважень. На зазначеній посаді перебував з 27.04.2011р. по 

24.04.2017р.  

 Припинено повноваження з 24.04.2017р. члена Ревізійної комісії Ільїна Бориса Івановича  

відповідно до Статуту товариства (згідно рішення чергових річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2017р. № 18), в зв"язку зі спливом строку 

повноважень. На зазначеній посаді перебувала з 23.04.2015р. по 24.04.2017р.  

 Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Браїлову Ніну Івановну відповідно до Статуту 

товариства (згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАт "Мукачівський завод 

"Точприлад" від 24.04.2017р. № 18) на посаду Голови наглядової ради строком на три роки.  

Освіта вища, закінчила Київський інститут народного господарства у 1989р., спеціальність 

"Фінанси та Кредит", економіст. 

Загальний стаж роботи-21 рік. 

1997-2003р.-ТОВ "Динамо-Арго"; 

2003-2006р. -ЗАТ "Торгівельно-промисловий дім "І.П.С."; 

2006-2010р.-ЗАТ "Телесистеми України". 

З 2012 р.- по сьогоднішній день працює в ПАТ "Київський суднобудівний - судноремонтний 

завод", заступник голови правління - комерційний директор. 

Не судима  

 Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Краглевича В’ячеслава Вікторовича 

відповідно до Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 

24.04.2017р. Протокол № 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.  

Освіта вища, закінчив КНУ им.Шевченка у 2006 р. спеціальність "Правознавство". 

Загальний стаж роботи: 13 років. 

З 08.01.2004 р. по 18.07.2005 року працював на посаді юриста у Приватному підприємстві 

"Павлик і партнери". 

З 19.07.2005 року по 01.11.2007 року працював на посаді юрисконсульта у Закритому 

акціонерному товаристві "Украгрохімхолдинг". 

З 02.11.2007 року по 04.05.2011 року працював на посаді провідного юрисконсульта ТОВ 

"Юридична компанія "Фінанси та Кредит ЛЕКС". 

З 05.05.2011 року по 30.12.2011 року працював на посаді провідного юрисконсульта ТОВ 

"Юридична фірма "Правові партнери". 

З 03.01.2012 року по сьогоднішній час працює старшим юрисконсультом в ТОВ "КРАФТ 

ЛОЄРС".  

Не судимий.  

 Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Лакізу Олену Євгеніївну відповідно до 

Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. Протокол 

№ 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.  

Освіта вища, у 2004 р. закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за 

спеціальністю - правознавство, кваліфікація юрист, освітньо-кваліфікаційний рівень -  

спеціаліст. 

Загальний стаж роботи: 27 роки. 

18.08.1982 р. - 23.11.1984 року - інспектор відділу соціального забезпечення Армавірського 

міськвиконкому. 

29.11.1993 року - 30.05.2010 року - юрисконсульт "Мукачівський завод "Точприлад". 

31.05.2010 року - 31.07.2012 року - заступник директора з юридичних питань ПАТ "Мукачівський 

завод "Точприлад". 

З 01.08.2012 року по сьогоднішній час - головний юрисконсульт ПАТ "Мукачівський завод 

"Точприлад". 

Не судима.  

 Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Поповича Віктора Юлійовича відповідно до 

Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. Протокол 



№ 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.  

Освіта вища, у 1981 році закінчив Ужгородський Державний Університет, факультет фізичний, 

спеціалізація фізика напівпровідників. 

Загальний стаж роботи: 35 років. 

1982 року - 1995 рік - начальник сектору у Мукачівському НДТІ ТТ. 

2000 року по  сьогоднішній час -  ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" 

11.06.2007 г. по 01.08.2012 р. - директор  заводу "Точприлад-4" 

01.08.2012 р. по теперішній час -  директор з виробництва ПАТ "Мукачівський завод 

"Точприлад". 

Не судимий.  

 Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Войтенко Сергія Миколайовича відповідно до 

Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. Протокол 

№ 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.  

У 2006 році закінчив Київський університет інформаційно-комунікаційних технологій, отримав 

спеціальність - інженер інформаційних мереж зв'язку , освітньо-кваліфікаційний рівень - 

спеціаліст. 

Загальний стаж роботи: 8 років. 

З 01.08.2007 р. по 03.10.2007 року працював на посаді спеціаліста відділення по роботі з 

корпоративними клієнтами відділу продажу в СП ТОВ "Інтернешенел Телеком'юнікейшн 

Компані". 

З 05.02.2008 р. по 03.06.2009 року працював на посаді представника  торговельного в  ЗАТ 

"МОРЗЕ". 

З 14.10.2009 р. по 19.04.2013 року працював на посаді представника  торговельного в  ТОВ 

"Астеліт". 

З 31.01.2014 року по18.04.2016 р.- начальником відділу логістики в ТОВ "Козацька стріла". 

З 19.04.2016 р. по сьогоднішній час працює директором ТОВ "Модерн Телеком Інжиніринг". 

Не судимий.  

 Обрано 24.04.2017р. Голову Ревізійної комісії Нікітіна Андрія Сергія відповідно до 

Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. Протокол 

№ 18) на посаду Голови Ревізійної комісії строком на три роки.  

Освіта вища юридична, закінчив Інститут адвокатури при КНУ ім.Шевченка у 2001 р., 

спеціальність "Правознавство". 

Загальний стаж роботи: 17 років. 

20.05.1999 р. по 17.09.2001 року працював на посаді юриста у ЗАТ "АВ-Фарма". 

З 19.09.2001 року по 01.06.2004 року працював на посадах юрисконсульта, заступника директора, 

генерального директора у ТОВ "Юридична компанія "НАФТОГАЗ". 

З 02.06.2004 року по 04.05.2011 року працював на посадах старшого юрисконсульта, провідного 

юрисконсульта в ТОВ "Юридична компанія "Фінанси та Кредит ЛЕКС". 

З 05.05.2011 року по 18.01.2012 року працював на посаді провідного юрисконсульта ТОВ 

"Юридична фірма "Правові партнери". 

З 19.01.2012 року по сьогоднішній час працює старшим юрисконсультом в ТОВ "ЕФ.СІ.ЛОЄРС".  

Не судимий. 

 Обрано 24.04.2017р. члена Ревізійної комісії Ерпс Наталію Сергіївну відповідно до 

Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. Протокол 

№ 18) на посаду член Ревізійної комісії строком на три роки.  

Освіта вища економічна, закінчила Львівський державний аграрний університет у 2006 р., 

спеціальність "Облік і аудит". 

Загальний стаж роботи: 30 років. 

20.01.1987 р. - 30.09.1990 р. - оператор ЕОМ   "Мукачівський завод "Точприлад". 01.10.1990 р. - 

20.09.1993 р. - бухгалтер  "Мукачівський завод "Точприлад". 21.09.1993 р. - 01.02.2001р. - 

бухгалтер-ревізор  ВАТ "Мукачівський завод "Точприлад". 



02.02.2001 р. - 20.03.2005  р.- старший бухгалтер ВАТ "Мукачівський завод "Точприлад". 

21.03.2005 р. -24.07.2011 р. - заступник головного бухгалтера в ПАТ "Мукачівський завод 

"Точприлад". 

25.07.2011 р. по теперішній час - головний економіст ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад". 

Не судима.  

 Обрано 24.04.2017р. члена Ревізійної комісії Кальницького Олександра Володимировича 

відповідно до Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 

24.04.2017р. Протокол № 18) на посаду член Ревізійної комісії строком на три роки.  

Освіта  вища, у 2011 році закінчив Київський Економічний університет імені Гетьмана, магістр, 

спеціальність- управління персоналом та економіка праці. 

Загальний стаж роботи :19 років. 

17.08.1998 р. - 01.06.1999 р. - юрист ТОВ "МЖК Стройсервіс". 

01.06.1999 р. - 10.03.2008- працював  на різних посадах по будівництву. 

19.05.2008 р. - по теперішній час заступник  директора технічного з МТП та будівництва ПАТ 

"КССРЗ". 

Не судимий.  

 Обрано 24.04.2017р. члена Ревізійної комісії Ільїна Бориса Івановича відповідно до 

Статуту товариства (згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. Протокол 

№ 18) на посаду член Ревізійної комісії строком на три роки.  

У 1973 році закінчив Ставропольське ВВАУЛШ отримав спеціальність - штурман-інженер, 

освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст. 

Загальний стаж роботи: 44 роки. 

З 15.09.1969 р. по 17.10.1995 року Служба в Збройних Силах. 

З 27.05.1996 р. по 01.07.1996 року працював на посаді бармена на ЗАТ "НМТ". 

З 08.09.1999 р. по 01.11.2012 року працював на посаді державного службовця, начальник відділу 

матеріально-технічного забезпечення ГУ з питань НС ВО КМР(КМДА). 

З 01.10.2013 р. по 27.03.2015 р. працював  на посаді  начальника гаражу в ТОВ "Козацька 

стріла". 

З 28.03.2015 р. по теперішній час не працює. 

Не судимий.  

 Обрано 24.04.2017р. Голову Наглядової ради Браїлову Ніну Івановну відповідно до 

Статуту товариства (згідно Протоколу Наглядової ради від 24.04.2017р. №5) на посаду Голови 

наглядової ради строком на три роки.  

Освіта вища, закінчила Київський інститут народного господарства у 1989р., спеціальність 

"Фінанси та Кредит", економіст. 

Загальний стаж роботи-21 рік. 

1997-2003р.-ТОВ "Динамо-Арго"; 

2003-2006р. -ЗАТ "Торгівельно-промисловий дім "І.П.С."; 

2006-2010р.-ЗАТ "Телесистеми України". 

З 2012 р.- по сьогоднішній день працює в ПАТ "Київський суднобудівний - судноремонтний 

завод", заступник голови правління - комерційний директор. 

Не судима  

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  

25.04.2017 

 

 

 



Оплату гарантуємо.  


