


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 
вчинен
ня 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 

18.04.20

22 

припинено 
повноваження 

Голова Наглядової ради Васюник Іван Васильович   97,520028 

Зміст інформації: 
На Загальних зборах Товариства прийнято одноголосно (100% голосуючих акцій) рішення про припинення з 18 квітня 2022 р. повноважень членів (в т.ч. Голови) 
Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень (Протокол Наглядової ради №1 від 18.04.2022 р.). Термін на який обирався член Наглядової 
ради - 3 роки.  

За час повноважень дана посадова особа не притягалася до відповідальності за корисливі чи посадові злочини.  

18.04.20

22 

припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Винничук Микола Романович   0,0301066 

 

Зміст інформації: 
На Загальних зборах Товариства прийнято одноголосно (100% голосуючих акцій) рішення про припинення з 18 квітня 2022 р. повноважень членів Наглядової ради 
Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень (Протокол Наглядової ради №1 від 18.04.2022 р.). Термін на який обирався член Наглядової ради - 3 роки.  

За час повноважень дана посадова особа не притягалася до відповідальності за корисливі чи посадові злочини.  

18.04.20

22 

припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Николин Ігор Юрійович   0,52559 

 

Зміст інформації: 
На Загальних зборах Товариства прийнято одноголосно (100% голосуючих акцій) рішення про припинення з 18 квітня 2022 р. повноважень членів Наглядової ради 
Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень (Протокол Наглядової ради №1 від 18.04.2022 р.). Термін на який обирався член Наглядової ради - 3 роки.  

За час повноважень дана посадова особа не притягалася до відповідальності за корисливі чи посадові злочини. 
18.04.20

22 

обрано Член Наглядової ради Васюник Іван Васильович  97,520028 

 

Зміст інформації: 
На Загальних зборах Вищого навчального закладу "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" під час розгляду п. 10 Порядку денного "Про 
обрання членів Наглядової ради" (Протокол Наглядової ради №1 від 18.04.2022 р.) одноголосно (100% голосуючих акцій) прийнято  рішення про обрання (переобрання)  
з 18 квітня 2022 р. членом Наглядової ради Товариства Васюника Івана Васильовича.   

Термін на який обрано члена Наглядової ради - 3 роки. Протягом останніх п'яти років Васюник Іван Васильович обіймав посаду Голови Наглядової ради Вищого 
навчального закладу "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту". У обраної посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі чи 
посадові злочини. 
18.04.20

22 

обрано Член Наглядової ради Винничук Микола Романович   0,0301066 



Зміст інформації: 
На Загальних зборах Вищого навчального закладу "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" під час розгляду п. 10 Порядку денного "Про 
обрання членів Наглядової ради" (Протокол Наглядової ради №1 від 18.04.2022 р.) одноголосно (100% голосуючих акцій) прийнято рішення про обрання (переобрання)  
з 18 квітня 2022 р. членом Наглядової ради Товариства Винничука Миколу Романовича.   

Термін на який обрано члена Наглядової ради - 3 роки. Протягом останніх п'яти років Винничук Микола Романович обіймав посаду директора ТзОВ "Зірочка". У 
обраної посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі чи посадові злочини. 
18.04.20

22 

обрано Член Наглядової ради Николин Ігор Юрійович  0,52559 

Зміст інформації: 
На Загальних зборах Вищого навчального закладу "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" під час розгляду п. 10 Порядку денного "Про 
обрання членів Наглядової ради" (Протокол Наглядової ради №1 від 18.04.2022 р.) одноголосно (100% голосуючих акцій) прийнято рішення про обрання (переобрання)  
з 18 квітня 2022 р. членом Наглядової ради Товариства Николина Ігора Юрійовича.  

Термін на який обрано члена Наглядової ради - 3 роки. Протягом останніх п'яти років Николин Ігор Юрійович обіймав посаду виконавчого директора "Українське Бюро 
винограду та вина".  

У обраної посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі чи посадові злочини. 
 


