
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

16.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1867/64 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова правління     Ремінець Андрій Петрович  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 "Мукачівський завод "Точприлад"  

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 89600 м. Мукачево , Берегівська, 110 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14307452 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0313131119, 0313131896 

6. Адреса електронної пошти 

 info01@tochprilad.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.tochprilad.co

m 16.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.04.2019 припинено 

повноваження 

член правління  Ремінець Сергій Петрович  3104800278 0,000118 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження на підставі заяви отриманої від Ремінця Сергія Петровича, про дострокове припинення повноважень з 15.04.2019р.  

16.04.2019 припинено 

повноваження 

член правління  Возний Андрій Богданович  3077900054 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження на підставі заяви отриманої від Возного Андрія Богдановича, про дострокове припинення повноважень з 15.04.2019р.  

16.04.2019 припинено 

повноваження 

член правління  Шевченко Наталія Михайлівна  2632714067 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження на підставі заяви отриманої від Шевченко Наталії Михайлівни, про дострокове припинення повноважень з 15.04.2019р.  

16.04.2019 обрано член правління  Палій Анастасію Федорівну  2903012183 0 

Зміст інформації: 

Обрано 16.04.2019р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення Нагядової ради від 16.04.2019р. Протокол № 4). Строк дії  повноважень - на строк повноважень 

діючого правління, а саме до 19.04.2020р.  

Закінчила Національний університет харчових технологій спец. "Електротехнічні системи електроспоживання" у 2001 р., "Менеджмент організацій" у 2002 р. 

Загальний стаж роботи: 18 років 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: 

з 15.09.2011 р. по 28.04.2014 р. начальник планово-економічного відділу  ПрАТ"ІНДАР",  

з  01.03.2015 -головний економіст (за сумісництвом) ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХНІКА", 

з  03.01.2017 р. по 07.04.2019 р. на посаді консультант (фінансовий) ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад", 

з 08.04.2019 по теперішній час на посаді директор (фінансовий) ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад",  

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутність непогашеної (незнятої) судимості. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю. 

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу 

якого обирається. 

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:  - відсутні. 

Письмову згоду на обрання членом правління ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від  кандидата отримано. 

 

16.04.2019 обрано член правління  Комаревич Ірина Борисівна  2709515564 0 



Зміст інформації: 

Обрано 16.04.2019р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення Нагядової ради від 16.04.2019р. Протокол № 4). Строк дії повноважень - на строк повноважень 

діючого правління, а саме до 19.04.2020р.  

Закінчила у  2004 р. Міжнародний університет "Рівненський економіко-гуманітарний інститут" імені акад. С. Дем"янчука, економічний - фінансист, спеціаліст,  

Загальний стаж роботи:    18 років 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: 

02.2009р. - 10.2014р.   ТОВ "Церсаніт Інвест" - начальник відділу персоналом; 

06.2015р.- 07.2015р.   Приватне малепідприємство науково-виробнича фірма "Продекологія"  - заступник директора з кадрових питань; 

12.2015р - 08.2016р.   ТОВ "Три ведмеді" - менеджер з персоналу; 

11.2016р. - 08.2017р.   ТОВ "Склоресурс" - директор з управління персоналом; 

01.2018р. - 03.2018р.   ТОВ "ЕЙ-ЕС Україна" - директор з управління персоналом 

з 25.07.2018 р. по теперішній час ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" - директор з управління персоналом. 

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутність непогашеної (незнятої) судимості. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю. 

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу 

якого обирається. 

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:  - відсутні. 

Письмову згоду на обрання членом правління ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від  кандидата отримано. 

 

16.04.2019 обрано член правління  Харахаліль Лендар Февзійович  2493518677 0 

Зміст інформації: 

Обрано 16.04.2019р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішення Нагядової ради від 16.04.2019р. Протокол № 4). Строк дії  повноважень - на строк повноважень 

діючого правління, а саме до 19.04.2020р.  

Закінчив Національний університет оборони України, спеціальність "Управління діями з'єднань та об'єднань Збройних сил" , кваліфікація "Професіонал Державного 

військового управління у сфері оборони",  2010р. 

Загальний стаж роботи:   32   роки 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: Служба в Збройних силах України 

З 27.11.2018 р. по теперішній час працює ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" - заступник голови правління з безпеки та загальних  питань. 

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутність непогашеної (незнятої) судимості. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю. 

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу 

якого обирається. 

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:  - відсутні. 

Письмову згоду на обрання членом правління ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від  кандидата отримано. 

 

 


