


 

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 

23.04.2019 обрано 

Голова 

Наглядової 

Ради  

Зiмiн Олег 

Петрович  
0 

Зміст інформації: 

Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" прийняла рiшення щодо 

обрання головою Наглядової ради Зiмiна Олега Петровича (протокол засiдання Наглядової ради 

вiд 23.04.2019 р.). Зiмiн Олег Петрович згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа 

обрана на посаду голови Наглядової ради строком на 1(один) рiк до моменту переобрання, 

згiдно з Положенням про Наглядову раду Товариства.  

Iншi посади, якi Зiмiн Олег Петрович обiймал протягом останнiх п`яти рокiв: з 02.07.2012 р. по 

даний час – голова Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний 

завод «Енергоавтоматика» (мiсцезнаходження м.Днiпро, вул. Базова,2). Не є афiлiйованою 

особою Товариства. Зiмiн Олег Петрович є представником акцiонера Товариства- юридiчної 

особи ТОВ "Оберон-Центр". 

23.04.2019 обрано 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Копилов 

Михайло 

Вiталiйович 
 

1.1508 

Зміст інформації: 

Ревiзiйна комiсiя Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" (далi по тексту - 

Товариство) прийняла рiшення щодо обрання Головою ревiзiйної комiсiї Копилова Михайла 

Вiталiйовича (протокол засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 23.04.2019 р.). Копилов Михайло 

Вiталiйович згоду на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Копилова Михайла Вiталiйовича обрано на 

посаду голови ревiзiйної комiсiї строком на 1 (один) рiк до моменту переобрання, згiдно з 

Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. 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", м. Днiпро, вул. 

Базова ,2. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є 

афiлiйованою особою Товариства. 

23.04.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

правлiння 

Ковальчук 

Володимир 

Петрович 
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2019 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 
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повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір 

частки в 
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1 2 3 4 5 6 

емiтента у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового 

складу правлiння.  

Припинено повноваження голови правлiння Ковальчука Володимира Петровича. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi 

не було. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Перебував на посадi з 30.05.2018 р. по 23.04.2019 р. 

23.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Резнiк Галина 

Василiвна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2019 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 

емiтента у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового 

складу правлiння. 

Припинено повноваження члена правлiння Резнiк Галини Василiвни. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. 

Перебувала на посадi з 30.05.2018 р. по 23.04.2019 р. Згоду на розкриття паспортних даних 

посадова особа не надала. 

23.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Мєрков 

Андрiй 

Миколайович 
 

1.1508 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2019 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 

емiтента у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового 

складу правлiння. 

Припинено повноваження члена правлiння Мєркова Андрiя Миколайовича. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi 

не було. Перебував на посадi з 30.05.2018 р. по 23.04.2019 р. Згоду на розкриття паспортних 

даних посадова особа не надала. 

23.04.2019 обрано 
Голова 

правлiння 

Ковальчук 

Володимир 

Петрович 
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2018 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 
емiтента у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового 

складу правлiння. 

Обрано головою правлiння Ковальчука Володимира Петровича. Попереднi посади, що займала 

дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 29.11.2012 р. голова правлiння Приватного 
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акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Ковальчук Володимир Петрович 

обран головою правлiння с 23.04.2019 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала. 

23.04.2019 обрано 
Член 

правлiння 

Резнiк Галина 

Василiвна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд23.04.2019 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 

емiтента у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового 

складу правлiння. 

Обрано членом правлiння Резнiк Галину Василiвну. Попереднi посади, що займала дана особа 

протягом останних п`яти рокiв - з 24.02.2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по 

правовим питанням Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. 

Резнiк Галина Василiвна обрана членом правлiння с 23.04.2019 р. до моменту переобрання. 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

23.04.2019 обрано 
Член 

правлiння 

Мєрков 

Андрiй 

Миколайович 
 

1.1508 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр" 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2019 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 

емiтента у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового 

складу правлiння. 

Обрано членом правлiння Мєркова Андрiя Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Попередни посади, що займала дана особа протягом останних п`яти 

рокiв - член правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Змiн в персональному 

складi по данiй особi не було. Мєрков Андрiй Миколайович обран членом правлiння с 

23.04.2019 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не 

надала. 

 


