
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
14.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(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    Ковальчук Володимир Петрович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 23073489 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (056)790-75-35, (056)790-75-35 

6. Адреса електронної пошти: 

 finance@ista.dp.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 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
 14.04.2021 

(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 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Зімін Олег Петрович - 0,934688 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

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 09.12.2020 р. по 14.04.2021 р. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Кліменко Володимир Федорович - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради. Припинено повноваження члена наглядової ради Кліменко Володимира Федоровича (згоду на 

розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.12.2020 р. по 

14.04.2021 р. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Дубiнська Людмила Михайлiвна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради. Припинено повноваження члена наглядової ради Дубынськоъ Людмили Михайлівни (згоду на 

розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.12.2020 р. по 

14.04.2021 р. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Мєркова Марiя Антонiвна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради. Припинено повноваження члена наглядової ради Мєркової Марії Антоніни (згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.12.2020 р. по 14.04.2021 р. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Привалов Володимир Миколайович - 1,150806 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

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 09.12.2020 р. по 

14.04.2021 р. 



14.04.2021 обрано Член Наглядової ради Зімін Олег Петрович - 0,934688 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради.Обрано члена наглядової ради Зіміна Олега Петровича (згоду на розкриття паспортних 

даних посадова особа не надала). Особу обрано на строк до наступних річних загальних зборів товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутня. Iншi посади, якi займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- Голова ради товариства ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Днiпро, вул.Базова, 2.  

Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою товариства. Зімін Олег Петрович є представником акціонера 

товариства, юридичної особи -  ТОВ "Оберон-Центр" 

14.04.2021 обрано Член Наглядової ради Кліменко Володимир Федорович - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради.Обрано члена наглядової ради Кліменко Володимира Федоровича (згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано на строк до наступних річних загальних зборів товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини вiдсутня. Iншi посади, які займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста", 25411862,   

- за сумiсництвом директор ТОВ "Фрiгатехнiка", ЄДРПОУ 36678120, м.Київ. 

 Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою товариства. Кліменко Володимир Федорович є представником 

акціонера Товариства Копилова М.В. 

14.04.2021 обрано Член Наглядової ради Олійник Наталія Георгіївна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради.Обрано члена наглядової ради Олійник Наталію Георгіївну (згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано на строк до наступних річних загальних зборів товариства. Непогашеної судимості не має. Iншi посади, які 

займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- 2013-2017 рр. ГУ ДФС у Дніпропетровській області, головний державний ревізор-інспектор, заступник начальника відділу перевірок з окремих питань управління 

аудиту;  

- з травня 2017 року РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами держави; головний 

спеціаліст реформування, корпоратизації та продажу. З березня 2019 року РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, головний спеціаліст 

відділу приватизації та управління корпоративними правами. 

Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Олійник Наталія Георгіївна є представником акціонера 

товариства, юридичної особи - Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

14.04.2021 обрано Член Наглядової ради Мєркова Марія Антонівна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради.Обрано члена наглядової ради Мєркову Марію Антонівну (згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано на строк до наступних річних загальних зборів товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини вiдсутня. Iншi посади, які займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- Член ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", 20040378, 

- за сумісництвом член наглядової ради  ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Днiпро, вул. Базова, буд. 2. 

 Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою товариства. Мєркова Марія Антонівна є представником акціонера 



товариства Мєркова А.М. 

14.04.2021 обрано Член Наглядової ради Привалов Володимир Миколайович - 1,150806 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень 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 на строк до наступних річних загальних зборів товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, які займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- старший науковий співробітник, Iнститут геотехнiчної механiки НАН України, 05411357, 

- за сумiсництвом член наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Днiпро, вул. Базова, буд. 2 

 Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою товариства. Привалов Володимир Миколайович - акціонер 

товариства. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Копилов Михайло Вiталiйович - 1,150806 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Копилова Михайла Вiталiйовича (згоду на 

розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.12.2020 р. по 

14.04.2021 р. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Бердник Олександра Василiвна  - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Бердник Олександри Василівни (згоду на 

розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.12.2020 р. по 

14.04.2021 р. 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Юхимець Катерина Олександрiвна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням повноважень 

членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Юхимець Катерини Олександрiвни (згоду на 

розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.12.2020 р. по 

14.04.2021 р. 

14.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії Копилов Михайло Віталійович - 1,150806 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. Обрано члена ревiзiйної комiсiї Копилова Михайла Віталійовича (згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Iншi посади, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п`яти рокiв:  

-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", 04793055, Член наглядової ради.  

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. 

14.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії Бердник Олексанра Василівна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. Обрано члена ревiзiйної комiсiї Бердник Олександру Василівну (згоду на розкриття 

паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Iншi посади, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п`яти рокiв:  

- начальник контрольно-ревізійного управління, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", 23073489, 

- за сумісництвом головний бухгалтер ТОВ "Оберон-Центр", ЄДРПОУ 20040378, м.Дніпро, вул.Базова, 2.  

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. 

14.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії Юхимець Катерина Олександрівна - 0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Iста-Центр" вiд 14.04.2021 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства у зв’язку з припиненням 

повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї. Обрано члена ревiзiйної комiсiї Юхимець Катерину Олександрівну (згоду на 

розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Iншi посади, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв:  

- інвестиц.аналітик, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста", 25411862. 

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. 

 


