


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 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради  

Зiмiн Олег Петрович . 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Зiмiна Олега Петровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної 

судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Мєркова Марiя Антонiвна . 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Мєрковой Марiї Антоновнi (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної 

судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Клименко Володимира 

Федоровича  
. 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Клименко Володимира Федоровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). 

Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 



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 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Привалов Володимир 

Миколайович 
. 1.1508 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Привалова Володимира Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . 

Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Дубiнська Людмила 

Михайлiвна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Дубiнської Людмилi Михайлiвнi (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . 

Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 
 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Копилов Михайло 

Вiталiйович 
. 1.1508 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї  

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Копилова Михайло Вiталiйовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). 



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 

Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї  

Бердник Олександра 

Василiвна   
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї  

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Бердник Олександра Василiвна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). 

Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 

10.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Походенко Роман 

Миколайович   

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї  

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Походенко Романа Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). 

Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 11.04.2018 р. по 10.04.2019 р. 
 

10.04.2019 обрано 

Член 

Наглядової 

Ради  

Зiмiн Олег Петрович . 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Обрано члена Наглядової ради Зiмiна Олега Петровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рiк 



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 

до моменту переобрання . Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 

п`яти рокiв - з 02.07.2012 р. по даний час – Голова товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика». 

Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.Зiмiн Олег Петрович є представником 

акцiонера Товариства- юридiчної особи ТОВ "Оберон-Центр". 

10.04.2019 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Клименко Володимира 

Федоровича  
. 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Обрано члена Наглядової ради Клименко Володимира Федоровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком 

на один рiк до моменту переобрання. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 

останнiх п`яти рокiв: начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста" з березня 2013 р. по 

теперешний час. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.Клименко Володимир 

Федорович є представником акцiонера Товариства Копилова М.В. 

10.04.2019 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Дубiнська Людмила 

Михайлiвна 
. 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Обрано члена Наглядової ради Дубiнську Людмилу Михайлiвну (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано на посаду 

строком на один рiк до моменту переобрання. Непогашеної судимiсти за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала 

протягом останнiх п`яти рокiв: з 2014 р.- головний спецiалiст Фонду державного майна України. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись 

певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Дубiнська Людмила Михайлiвна є представник акцiонера-юридичної особи Регионального 

вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй обл.  



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 

10.04.2019 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Мєркова Марiя Антонiвна . 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Обрано члена Наглядової ради Мєркову Марiю Антонiвну (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один 

рiк до моменту переобрання. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 

п`яти рокiв: з 2.11.2013 р. по даний час член ради Товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр". Немає заборони обiймати певнi посади та 

займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Меркова М.А. є представником акцiонера Мєркова А.М. 

10.04.2019 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Привалов Володимир 

Миколайович 
. 1.1508 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. 

Обрано члена Наглядової ради Привалова Володимира Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано 

строком на один рiк до моменту переобрання. . Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. - старший науковий 

спiвроботник Iнститута геотехнiчної механiки НАН України. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Немає 

заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Привалов В.М. є акцiонером Товариства. 

10.04.2019 обрано 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Копилов Михайло 

Вiталiйович 
. 1.1508 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. 



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 

Обрано члена ревiзiйної комiсiї Копилова Михайло Вiталiйовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на 

один рiк до моменту переобрання. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. по даний час член Ради товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика". Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.  

10.04.2019 обрано 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Бердник Олександра 

Василiвна 
. 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. 

Обрано члена ревiзiйної комiсiї Бердник Олександру Василiвну (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на 

один рiк до моменту переобрання. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: с 11.2013 р. по даний час - начальник 

контрольно-ревiзiйного управлiння приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. 

10.04.2019 обрано 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Юхимець Катерина 

Олександрiвна 
. 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 10.04.2019 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з 

припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. 

Обрано члена ревiзiйної комiсiї Юхимець Катерина Олександрiвна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком 

на один рiк до моменту переобрання. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2013 р. по теперешний час - товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстью "Торговий дiм "Iста" спецiалiст 2-ї категорiї вiддiлу корпоративних фiнансiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. 

 


