


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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 

www.lim.lviv.ua   16.04.2019 

 (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 

12.04.2019 обрано 

Член 
Наглядової 

ради 

Васюник Iван 
Васильович 

 97.520028 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних Зборiв Вищого навчального закладу «Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвський iнститут менеджменту» пiд час розгляду п. 10 Порядку денного Зборiв 
(Протокол №1 вiд 12.04.2019) одноголосно (100% голосуючих акцiй) було переобрано 
членом Наглядової ради Васюника Iвана Васильовича. Термiн на який обрано - 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв Васюник Iван Васильович обiймав посаду Голови Наглядової 
ради Вищого навчального закладу «Приватне акцiонерне товариство «Львiвський iнститут 
менеджменту». У обраної посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. 

12.04.2019 обрано 

Член 
Наглядової 

ради  

Винничук 
Микола 

Романович 

 0.301066 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних Зборiв Вищого навчального закладу «Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвський iнститут менеджменту» пiд час розгляду п. 10 Порядку денного Зборiв 
(Протокол №1 вiд 12.04.2019) одноголосно (100% голосуючих акцiй) було переобрано 
членом Наглядової ради Винничука Миколу Романовича. Термiн на який обрано - 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв Винничук Микола Романович обiймав посаду комерцiйного 
директора ТзОВ «Зiрочка». У обраної посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. 

12.04.2019 обрано 

Член 
Наглядової 

ради  

Николин Iгор 
Юрiйович 

 0.525590 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних Зборiв Вищого навчального закладу «Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвський iнститут менеджменту» пiд час розгляду п. 10 Порядку денного Зборiв 
(Протокол №1 вiд 12.04.2019) одноголосно (100% голосуючих акцiй) було переобрано 
членом Наглядової ради Николина Iгора Юрiйовича. Термiн на який обрано - 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв Николин Iгор Юрiйович обiймав посаду виконавчого директора 
"Українське бюро винограду та вина". У обраної посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
 


