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ЗІМІН
Олег Петрович
Випускник факультету економіки та експлуатації
автомобільного транспорту (1985)

Президент Національної акумуляторної корпорації
«ISTA» (м. Дніпропетровськ)

Дійсний член-кореспондент Транспортної академії України,
академік Міжнародної академії наук екології та безпеки
життєдіяльності. Почесний професор Міжнародного
університету Відня. Кандидат економічних наук. Заслужений працівник промисловості України. Доцент кафедри менеджменту та туризму НТУ

Н

ародився 28 вересня 1964 р. у с. Тамбовка Нижньогірського району Кримської області. Маючи великий інтерес до техніки,після школи вступив до Сімферопольського автотранспортного технікуму,навчання в якому
завершив із відзнакою. Працював диспетчером автоколони Білогірського АТП у рідному Нижньогірському районі.
Відслуживши у лавах Радянської армії, Олег Зімін став
студентом КАДІ.
Під час навчання в інституті зарекомендував себе як талановитий організатор, активний учасник суспільно-політичного життя.Він брав участь у студентському русі,працював у міському штабі студзагонів, був головою студентської
профспілки КАДІ. В 1985 р. отримав диплом із відзнакою та
кваліфікацію інженера з економіки й експлуатації транспорту.
У 25-річному віці О.П.Зімін був обраний депутатом Печерської районної в м.Києві ради.З 1993 р.він — віце-президент Українського промислово-інвестиційного концерну.
В 2002 р. Олег Петрович був обраний народним депутатом України IV скликання. Був членом Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством,власності та інвестицій.
Працюючи в Комітеті Верховної Ради України з питань
економічної політики, управління народним господарством,власності та інвестицій,він зробив вагомий внесок у
розбудову незалежної держави, став ініціатором низки законопроектів,серед яких найбільш відомі — Закон України
«Про хімічні джерела струму» (2006) та зміни до Закону
України «Про металобрухт».
О. П. Зімін — людина, яка саме себе створила. Його
завжди вирізняли відданість обраній справі, високий професіоналізм, прагнення до досконалості. Тому в 2004 р. він
закінчив Національну академію управління за
спеціальністю «Фінанси», здобувши кваліфікацію магістра
з фінансового менеджменту,а в 2007 р.— Національну академію державного управління при Президентові України,
отримавши кваліфікацію магістра за фахом «Управління
суспільним розвитком».

Очолювана ним НАК «ISTA» — це єдиний та найбільший український виробник свинцево-кислотних акумуляторних батарей, які користуються великим попитом не
тільки на вітчизняному, а й на закордонних ринках.
У складі корпорації функціонує власний науководослідний центр, ЗАТ «ISTA-Цетр», ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод «Енергоавтоматика», ТОВ «Укрсплав»
та маркетингово-збутова структура ТОВ «Торговий дім
«ISTA».Продукція сертифікована і відповідає вимогам державних, європейських та міжнародних стандартів.
Спираючись на власні напрацювання і враховуючи зарубіжний досвід, Олег Петрович брав участь у розробці
«Інвестиційної програми виробництва акумуляторних батарей нового покоління ТОВ «Дніпропетровський дослідний
завод «Енергоавтоматика»,яка сприяє заснуванню нових виробництв,запровадженню сучасних технологічних процесів,
створенню екологічно безпечних умов для життєдіяльності
населення,забезпеченню структурної перебудови національної економіки та розвитку регіонів, залученню інвестицій у
пріоритетні напрями економічної діяльності.
Олег Зімін — учений, винахідник, автор багатьох наукових праць. У його творчому доробку є понад 15 авторських патентів, серед яких «Стан і перспективи розвитку свинцевих акумуляторів нового покоління в
Україні», «Дослідження можливостей створення малообслуговуваних свинцево-кислотних акумуляторів»,
«Перспективи виробництва необслуговуваних свинцевокислотних акумуляторів на підприємствах корпорації
«ISTA», «Основні направлення розвитку виробництва
свинцевих акумуляторів в Україні», «Дослідження можливостей створення малообслуговуваних та герметизованих свинцево-кислотних акумуляторів» тощо.
НАК «ISTA» досягла великих успіхів та нагороджена
дипломом Міжнародного академічного рейтингу «Золота
Фортуна», дипломом учасника виставки «Україна. 10 років
незалежності», відзнаками «Кращий постачальник»
підприємств «ОКА», «СеАЗ», «МТЗ» та «АвтоВАЗ», відзнакою «За якість і професіоналізм» рейтингу «Золоті торгові
марки»,почесним дипломом «Бізнес-Олімп».Вона визнана
кращою за рейтингом «ТОП-100», є переможцем
регіонального конкурсу «100 кращих товарів України»,
конкурсу Глобал-Рейтингу «Leaders Club» тощо.
О. П. Зімін удостоєний орденів «За заслуги» III (2001),
II (2006) та І (2013) ст., грамоти Верховної Ради України.
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