
  

  

Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на 

кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його 

представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 1 

    

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

         

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Наглядовою радою 

        ПрАТ «АТП-1» 

        Протокол №21/12/2022  

        від 21 грудня 2022 року 

  

БЮЛЕТЕНЬ 

для кумулятивного голосування на дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1» 

(далі – Товариство або ПрАТ «АТП-1») 

(код за ЄДРПОУ: 03746384), 

місцезнаходження Товариства: 01013, місто Київ, вулиця Промислова, 1 
 

Загальні збори проводяться дистанційно. 

Дата проведення загальних зборів: 27 грудня 2022 року, з 09:00 до 18:00 год. 

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником акціонера):  _______________ 
Реквізити Акціонера: 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові/ найменування акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) – для фізичної особи  

аббоо 

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб 

зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з 

торговельного, судового або банківського реєстру 

країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для 

юридичних осіб зареєстрованих поза територією 

України) 

  

  

Реквізити представника акціонера (за наявності):   

Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування 

представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи – представника юридичної 

особи – представника акціонера (за наявності))  

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу представника акціонера 

або особу представника юридичної особи – 

представника акціонера (для фізичної особи) 

  

  

  
Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для представника акціонера – фізичної особи 

(за наявності) або для фізичної особи – представника 

юридичної особи – представника акціонера (за 

наявності)) та за наявності ідентифікаційний код 

юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника 

акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в 

Україні) або реєстраційний номер з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни реєстрації 

 



  

  

Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на 

кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його 

представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 2 

    

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

         

  

юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб 

зареєстрованих поза територією України) 

Документ на підставі якого діє представник акціонера 

(дата видачі, строк дії та номер) 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

                    

(кількість голосів числом) 

  

  

(кількість голосів прописом) 

 

 

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню №9 

                    

(кількість голосів числом) 

  

  

(кількість голосів прописом) 

1. Для визначення кількості кумулятивних голосів для голосування по даному питанню, необхідно помножити 

кількість голосів, що належать учаснику на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що 

обираються шляхом кумулятивного голосування.  

2. Кількість кумулятивних голосів, що належить учаснику, учасник може на власний розсуд розділити або 

між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата.   

 

Проект рішення з питання порядку денного №9: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

 

№ КАНДИДАТИ 
1. АДАДУРОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА 

Рік народження: 1973  

Особа, що внесла пропозицію: Ададурова Олена Юріївна 150 (сто п’ятдесят) простих іменних 

акцій.    

Кількість належних кандидату акцій: 150  

Освіта: вища - Донецький державний університет, 1999р., «Фінанси і кредит», економіст. 

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах: не надано згоди на розкриття інформації. 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: не надано згоди на розкриття 

інформації. 

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: 

відсутні 

Кумулятивне голосування з питань порядку денного: 

Питання порядку денного №9 винесене 

на голосування:  

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

  

Загальна кількість членів Наглядової 

ради Товариства, що обираються шляхом 

кумулятивного голосування  

                                               

                                             3 (три) 
 



  

  

Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на 

кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його 

представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 3 

    

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

         

  

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб 

Товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає. 

Кандидат, є акціонером, якому належить 150 (сто п`ятдесят) штук простих іменних акцій ПрАТ 

«АТП-1» 

Наявна письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради. 

  

2. ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Рік народження: 1942. 

Особа, що внесла пропозицію: Чернуха Володимир Олексійович 100 (сто) простих іменних акцій;    

Кількість належних кандидату акцій: 100 

Освіта: вища - Київський інститут народного господарства, 1971, спеціальність «Економіка та 

планування матеріально-технічного постачання», кваліфікація - економіст; 

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах: не надаю згоди на розкриття цієї інформації; 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: не надано згоди на розкриття 

інформації. 

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: 

відсутні 

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб 

Товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає. 

Кандидат є акціонером, якому належить 100 (сто) штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» 

Наявна письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради. 
 

3. КАПИШИНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Рік народження: 1981. 

Особа, що внесла пропозицію: Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" (код за ЄДРПОУ: 39829042, що є власником 250 (двісті п’ятдесят) 

штук простих іменних акцій Товариства.  

Кількість належних кандидату акцій: не володіє акціями 

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

вища – не надано згоди на розкриття інформації. 

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах: Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО", посада - 

директор; 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 09.06.2015 по теперішній час ТОВ 

"КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО", посада - директор.  

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: 

відсутні 

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб 

Товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає. 

Кандидат є представником акціонера ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО", якому належить 250 

(двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,006338 статутного 

капіталу Товариства. 

Наявна письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради. 
 



  

  

Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на 

кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його 

представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 4 

    

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

         

  

  

4. ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

Рік народження: Не надав згоди на розкриття цієї інформації. 

Особа, що внесла пропозицію: Акціонер Компанія ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД 

(FITZNEАL REAL ESTATE LIMITED), що володіє 963 150 (дев’ятсот шістдесят три тисячі сто 

п’ятдесят) простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»; 

Кількість належних кандидату акцій: 0 штук; 

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

вища – Не надав згоди на розкриття цієї інформації; 

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛАДІУМ"; 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 2014 року по теперішній час  

Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛАДІУМ".  

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: 

відсутні; 

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб 

Товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає. 

Кандидат є представником Акціонера  Компанії ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД 

(FITZNEАL REAL ESTATE LIMITED) (код: 05479785, що володіє 963 150 простих іменних 

акцій ПАТ «АТП-1», що становить 24,4211343%  статутного капіталу Товариства. 

Наявна письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради. 
  

  

5. ПЕНСЬКОЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Рік народження::  1980 .  

Особа, що внесла пропозицію: Пенськой Віталій Миколайович 200 (двісті) простих іменних 

акцій);    

Кількість належних кандидату акцій: 200 простих іменних акцій. 

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

вища – Не надав згоди на розкриття цієї інформації; 

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах: Не надав згоди на розкриття цієї інформації; 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Не надав згоди на розкриття цієї 

інформації;  

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. 

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: 

відсутні 

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб 

Товариства, які є афілійованими особами кандидата: немає. 

Кандидат є акціонером, якому належить 200 (двісті) штук простих іменних акцій Товариства. 

Наявна письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради. 

 
 

 

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за 

кожного кандидата: 

  

  

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4


  

  

Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на 

кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його 

представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 5 

    

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

         

  

№ 

п/п 

Кандидат Кількість кумулятивних голосів 

(числом) 

1. АДАДУРОВА ОЛЕНА 

ЮРІЇВНА 

акціонер Товариства 

 

                      

2. КАПИШИНСЬКА ТЕТЯНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

представник акціонера 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

"КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" 

  

                      

3. ПЕНСЬКОЙ ВІТАЛІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

акціонер Товариства 

  

                      

4. ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСІЙОВИЧ 

акціонер Товариства 

  

                      

5. ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

представник акціонера 

Компанія ФІЦНЕАЛ РЕАЛ 

ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (FITZNEАL 

REAL ESTATE LIMITED) 

                      

  
 

 

  

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4

