
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

24.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1878/64 
(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 25.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 24.04.2019 15 000 178 121 8,42 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 20 твід 24.04.2019р.) прийнято рішення про: 

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% 

вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких є: 

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі  та допоміжні  об'єкти нерухомого майна, що 

належить Товариству вартістю не більше 15 000 000 грн. кожної земельної ділянки ; 

 

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 24.04.2019 р.: 

 "ЗА":   5320942   голосів, що дорівнює, більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"ПРОТИ":        0        голосів, що дорівнює           0%, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості.  

"УТРИМАЛИСЯ":        голосів, що дорівнює      %, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості. 

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ":    0    голосів, що дорівнює     0 %, менше як 50 відсотків 

голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"     0   голосів, що дорівнює    0%, менше як 50 відсотків голосів 

акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Рішення прийнято  (Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування). 

2 24.04.2019 15 000 178 121 8,42 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 20 твід 24.04.2019р.) прийнято рішення про: 

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% 

вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких є: 

- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, зміну  вартості, внесення змін до предмету та 

будь-яких умов  всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами - без обмеження та 

встановлення граничної вартості; 

 

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 24.04.2019 р.: 

 "ЗА":   5320942   голосів, що дорівнює, більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"ПРОТИ":        0        голосів, що дорівнює           0%, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості.  

"УТРИМАЛИСЯ":        голосів, що дорівнює      %, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості. 

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ":    0    голосів, що дорівнює     0 %, менше як 50 відсотків 

голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"     0   голосів, що дорівнює    0%, менше як 50 відсотків голосів 

акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Рішення прийнято  (Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування). 

3 24.04.2019 15 000 178 121 8,42 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 20 твід 24.04.2019р.) прийнято рішення про: 



Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% 

вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких є: 

- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну 

діяльність з  нерезидентами - без обмеження та встановлення граничної вартості; 

 

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 24.04.2019 р.: 

 "ЗА":   5320942   голосів, що дорівнює, більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"ПРОТИ":        0        голосів, що дорівнює           0%, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості.  

"УТРИМАЛИСЯ":        голосів, що дорівнює      %, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості. 

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ":    0    голосів, що дорівнює     0 %, менше як 50 відсотків 

голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"     0   голосів, що дорівнює    0%, менше як 50 відсотків голосів 

акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Рішення прийнято  (Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування). 

4 24.04.2019 15 000 178 121 8,42 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 20 твід 24.04.2019р.) прийнято рішення про: 

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% 

вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких є: 

- оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна -  без обмеження та встановлення граничної вартості;  

 

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 24.04.2019 р.: 

 "ЗА":   5320942   голосів, що дорівнює, більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"ПРОТИ":        0        голосів, що дорівнює           0%, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості.  

"УТРИМАЛИСЯ":        голосів, що дорівнює      %, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості. 

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ":    0    голосів, що дорівнює     0 %, менше як 50 відсотків 

голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"     0   голосів, що дорівнює    0%, менше як 50 відсотків голосів 

акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Рішення прийнято  (Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування). 

5 24.04.2019 15 000 178 121 8,42 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 20 твід 24.04.2019р.) прийнято рішення про: 

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% 

вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких є: 

- купівля - продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - без обмеження та встановлення граничної 

вартості.  

 

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 24.04.2019 р.: 

 "ЗА":   5320942   голосів, що дорівнює, більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"ПРОТИ":        0        голосів, що дорівнює           0%, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості.  

"УТРИМАЛИСЯ":        голосів, що дорівнює      %, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної 

кількості. 

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ":    0    голосів, що дорівнює     0 %, менше як 50 відсотків 

голосів акціонерів від їх загальної кількості, 

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"     0   голосів, що дорівнює    0%, менше як 50 відсотків голосів 



акціонерів від їх загальної кількості. 

 

Рішення прийнято  (Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування). 

 


