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Приватне акціонерне товариство «Холод» 
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів 
дата проведення загальних зборів - 21.12.2020 року 

 
Бюлетень № 3 для кумулятивного голосування 

 
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ____________________________ 
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне 
найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), 
або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування 
(питання 3 порядку денного): 3 
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів 
Наглядової ради (питання 3 порядку денного): ______________________________________________ 
 
Загальна кількість членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування 
(питання 6 порядку денного): 3 
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів 
Ревізійної комісії (питання 6 порядку денного): _____________________________________________  

 
 
Питання 3 порядку денного: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
 

Перелік кандидатів Кількість голосів 
за кандидата 

1. Будзінський Віктор Броніславович, акціонер 
Рік народження: 1965 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Будзінський Віктор Броніславович, 
якому належить 10 000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 10 000 (десять тисяч) штук 
простих іменних акцій Товариства 
Освіта: Вища 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Хмельницьке АТП 
16854», голова правління; генеральний директор ПАТ «Проскурів» 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854», 
голова правління; генеральний директор ПАТ «Проскурів». 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 
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2. Будзінський Віталій Вікторович, представник акціонера - ТОВ «Технопарк-
Проскурів», якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) 
штуки простих іменних акцій Товариства 
Рік народження: 1999 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Технопарк-Проскурів», 
якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій 
Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, закінчив у 2019 році, 
бакалавр, спеціальність: Облік і оподаткування 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Хмельницьке АТП 
16854», економіст; заступник генерального директора ПАТ «Проскурів» 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2017 року по теперішній час - ПрАТ 
«Хмельницьке АТП 16854», економіст,  
З 2020 року заступник генерального директора ПАТ «Проскурів». 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні 
всі відомості про кандидата. 

 

3. Будзінська Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Будзінськиого 
Віктора Броніславовича, якому належить 10 000 (десять тисяч) штук простих 
іменних акцій Товариства 
Рік народження: 1970 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Будзінський Віктор Броніславович, 
якому належить 10 000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства  
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості, 1989 рік, бухгалтерський облік 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Хмельницьке АТП 
16854», секретар Наглядової ради ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854» 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Останніх п’ять років обіймає посаду 
секретаря Наглядової ради  ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854»  
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 
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4. Зінкевич Віталій Васильович, представник акціонера - ТОВ «Технопарк-
Проскурів», якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) 
штуки простих іменних акцій Товариства 
Рік народження: 1968 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Технопарк-Проскурів», 
якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій 
Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Тернопільський інститут народного господарства, закінчив у 1985 році, спеціальність: 
Економіст 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Аграрна фірма 
«Проскурів», директор 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Останніх п’ять років обіймає посаду 
директора у ТОВ «Аграрна фірма «Проскурів» 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає,  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 

 

5. Прокопчук Тетяна Петрівна, представник акціонера - ТОВ «Технопарк-
Проскурів», якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) 
штуки простих іменних акцій Товариства 
Рік народження: 1977 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Технопарк-Проскурів», 
якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій 
Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Хмельницький технологічний університет Поділля, закінчила у 1999 році, спеціальність: 
бухгалтерський облік та аудит 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Технопарк Проскурів», 
головний економіст 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Останніх п’ять років обіймає посаду 
головного економіста у ПАТ «Проскурів» 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 
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Питання 6 порядку денного: 
Обрання членів ревізійної комісії Товариства. 
 

Перелік кандидатів Кількість голосів 
за кандидата 

1. Бачинська Ганна Миколаївна 
Рік народження: 1964 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Технопарк-Проскурів», 
якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій 
Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2003 р., спеціальність: Облік і 
аудит 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Завгосп у ПАТ «Проскурів», 
член ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2004-2015 – помічник начальника по 
персоналу Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької області. 
З 2018 року - ПАТ «Проскурів», завгосп 
З 2020 року – член ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 

 

2. Зінкевич Вікторія Миколаївна 
Рік народження: 1985 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Технопарк-Проскурів», 
якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій 
Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2008, спеціальність: облік і аудит 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Головний бухгалтер в ТОВ 
«Аграрна фірма «Проскурів», голова ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2014 року по теперішній час - ТОВ 
«Аграрна фірма «Проскурів», головний бухгалтер, 
З 2020 року голова ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 
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3. Зуйко Людмила Олексіївна 
Рік народження: 1975 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Технопарк-Проскурів», 
якому належить 96 233 (дев’яносто шість тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій 
Товариства 
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє 
Освіта: Технологічний університет Поділля, 1999р., спеціальність: облік і аудит 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Головний бухгалтер в ПрАТ 
«Хмельницьке АТП 16854», член ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2014 року по теперішній час - ПрАТ 
«Хмельницьке АТП 16854», головний бухгалтер 
З 2020 року член ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. 
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства 
відсутня частина відомостей про кандидата. 

 

 
Увага!  
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника 
акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису 
бюлетень вважається недійсним. 
Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість 
голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного 
товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного 
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну 
кількість голосів.  
У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для 
кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним. 
 


