
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

10.06.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 965/64 
(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 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 89600, Закарпатська обл., 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.com

/https://tochprilad.co

m/uk/4shareholders 10.06.2020 

 (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 

26.05.2020 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Ремінець Петро Іванович  1955103431 0,000169 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження на підставі заяви, отриманої від Ремінця Петра Івановича, про дострокове припинення повноважень з 27.05.2020р.  

На вказанй посаді перебував з 24.04.2019р., згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" від 24.04.2019р. Протокол № 20 

строком на три роки.  

Освіта вища. У 1976 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю літакобудування (кваліфікація - інженер - механік).  

Загальний стаж роботи: 44 роки. 

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

з  09.12.1998 р. по по 01.08.2017 р. голова правління ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад"; 

з  01.08.2017 р. по сьогоднішній час працює почесним президентом компанії ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад". 

Несудимий.  

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

 

 


