
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

31.03.2021 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 79-188 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Голова 
правлiння 

      
ТОКМИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР 

СЕРГIЙОВИЧ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "IВАНО-
ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  
76000 Iвано-Франкiвськ Академiка Сахарова буд. 
23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05782912 

5. Міжміський код та телефон, факс  0342 750592 0342 750592 

6. Адреса електронної пошти prylad@prylad.com.ua 

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 проводить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності 
та/або адміністративних даних до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент 
не подає Інформацію до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  

http://www.prylad.com.ua 01.04.2021 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  
(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 

31.03.2021 
припинено 

повноваження 
Голова наглядової ради Филюк Юрiй Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) припинено повноваження 
Голови Наглядової ради  Товариства Филюка Юрiя Миколайовича.  
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Строк перебування на посадi Голови  Наглядової ради Товариства - з 19 березня  2019 р. по 31 березня 2021 р.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 

31.03.2021 
припинено 

повноваження 
Член наглядової ради Гривнак Галина Степанiвна  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) припинено повноваження 
Члена Наглядової ради  Товариства Маркуца Iгоря Ярославовича.  
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Строк перебування на посадi Члена  Наглядової ради Товариства - з 19 березня  2019 р. по 31 березня 2021 р.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 

31.03.2021 
припинено 

повноваження 
Член наглядової ради Маркуц Iгор Ярославович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) припинено повноваження 
Члена Наглядової ради  Товариства Гривнак Галини Степанiвни. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



Строк перебування на посадi Члена  Наглядової ради Товариства - з 19 березня  2019 р. по 31 березня 2021 р.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
 

31.03.2021 
припинено 

повноваження 
Голова правлiння Токмиленко Олександр Сергiйович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) припинено повноваження 
Голови правлiння  Товариства Токмиленка Олександра Сергiйовича.  
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Правлiння. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Строк перебування на посадi Голови  Наглядової ради Товариства - з 19 березня  2019 р. по 31 березня 2021 р.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 

31.03.2021 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Добровольський Ярослав Богданович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) припинено повноваження 
Члена правлiння  Товариства Добровольського Ярослава Богдановича.  
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Правлiння. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Строк перебування на посадi Члена  Наглядової ради Товариства - з 19 березня  2019 р. по 31 березня 2021 р.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 

31.03.2021 
припинено 

повноваження 
член правлiння Колiсник Вячеслав Iванович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) припинено повноваження 
Члена правлiння  Товариства Колiсника Вячеслава Iвановича.  
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Правлiння. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Строк перебування на посадi Члена  Наглядової ради Товариства - з 19 березня  2019 р. по 31 березня 2021 р.  
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 

31.03.2021 обрано Голова наглядової ради Филюк Юрiй Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 



Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради Товариства Филюка Юрiя Миколайовича (представник акцiонера  Товариства ТОВ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ").  
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє, є представником акцiонера емiтента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" (iдент. код. юр. особи  
42645427), що володiє 39675 шт.  простих iменних акцiй  Товариства, загальною номiнальною вартiстю  3967500 грн. 00 коп.,  що становить 82,790785 %  вiд статутного капiталу  
Товариства.   
Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 3 (три) роки. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Iншi посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ"- директор;  Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-
ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" директор ТОВ "Промприлад.Пiлот". 

31.03.2021 обрано Член наглядової ради Токмиленко Алiна Сергiївна  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) обрано на посаду Члена 
Наглядової ради Товариства Токмиленко Алiна Сергiївна (представник акцiонера  Товариства ТОВ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ"). Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє, є представником акцiонера емiтента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" (iдент. код. юр. особи  
42645427), що володiє 39675 шт.  простих iменних акцiй  Товариства, загальною номiнальною вартiстю  3967500 грн. 00 коп.,  що становить 82,790785 %  вiд статутного капiталу  
Товариства.   
Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 3 (три) роки. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Iншi посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  ФОП Токмиленко А.С., директор ТОВ "Урбан 100" 

31.03.2021 обрано Член наглядової ради Фуфалько Iван Юрiйович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) обрано на посаду Члена 
Наглядової ради Товариства Фуфалько Iван Юрiйович (представник акцiонера  Товариства ТОВ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ"). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє, є представником акцiонера емiтента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" (iдент. код. юр. особи  
42645427), що володiє 39675 шт.  простих iменних акцiй  Товариства, загальною номiнальною вартiстю  3967500 грн. 00 коп.,  що становить 82,790785 %  вiд статутного капiталу  
Товариства.   
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має 
Особу обрано на посаду термiном на 3 (три) роки. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Iншi посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: аспiрант- ДВНЗ "Прикарпатський нацiональний унiверситет i менi Василя Стефаника", ФОП Фуфалько I.Ю. 
 

31.03.2021 обрано Голова правлiння Токмиленко Олександр Сергiйович  0.00000 



Зміст інформації 
ГРiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) обрано на посаду Голови 
Правлiння Товариства Токмиленко Олександра Сергiйовича  Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 5 (п'ять) рокiв. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Iншi посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" - Голова правлiння; директор ТОВ "23 ресторани", ФОП 
Токмиленко О.С. 

31.03.2021 обрано Член правлiння Маркуц Iгор Ярославович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) обрано на посаду Члена 
Правлiння Товариства Маркуца Iгоря Ярославовича  Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 5 (п'ять) рокiв. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Iншi посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" - Член Наглядової ради; Генеральний директор, менеджер з 
розвитку бiзнесу ТОВ "Тенмарк" 
 

31.03.2021 обрано Член правлiння Мелешко Вiталiя Андрiївна  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) обрано на посаду Члена 
Правлiння Товариства Мелешко Вiталiю Андрiївну  Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведено дистанцiйно 26 березня 2021 р., дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 
2021 р.   
Особа  акцiями Товариства  не володiє.Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 5 (п'ять) рокiв. 
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Iншi посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  менеджер з надання iнформацiї - ТОВ "Вi Еф Консалтiнг Сервiсиз",  директор - ТОВ "Пром.Iнвестицiї" 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України: 
 
Голова  Правління ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»                Токмиленко О.С.   

 
 


