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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 
річні дистанційні загальні збори акціонерів 

дата проведення загальних зборів – 09.08.2022 року 
 

Бюлетень № 2 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 9 порядку 
денного): 3 
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради 
(питання 9 порядку денного): ______________________________________________________________________________ 
 
Загальна кількість членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 12 порядку 
денного): 2 
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Ревізійної комісії 
(питання 12 порядку денного): __________________________________________________________________________ 

 

 
 

Питання 9 порядку денного: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Перелік кандидатів Кількість голосів за 
кандидата 

1. Софійченко Віталій Сергійович, акціонер 
Рік народження: 1979 р. 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Софійченко Віталій Сергійович, 
якому належить 34 048 (тридцять чотири тисячі сорок вісім) штук простих іменних акцій 
Товариства.  
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 34 048 (тридцять чотири тисячі 
сорок вісім ) штук простих іменних акцій Товариства.  
Освіта: Дніпропетровський державний університет, 2000 р., спеціальність - «Правознавство», 
кваліфікація – професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду. 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне 
товариство Фармацевтична фабрика «Віола» (основне), Голова Наглядової ради. 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 29.04.2015 р. по теперішній час 
Голова Наглядової ради ПрАТ ФФ «Віола» 
З 16.04.2018 р. по 31.08.2021 р. Директор ТОВ «ВІТАЦЕНТР».  
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 наявні 
всі відомості про кандидата. 
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2. Горак Олексій Володимирович, акціонер. 
Рік народження: 1976 р. 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Софійченко Віталій Сергійович, 
якому належить 34 048 (тридцять чотири тисячі сорок вісім ) штук простих іменних акцій 
Товариства.  
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 8 512 (вісім тисяч п’ятсот 
дванадцять) штук простих іменних акцій Товариства.  
Освіта Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2003 р., спеціальність -
«Правознавство», кваліфікація – юрист. 
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства 
освіти і науки України, 2015 р., спеціальність – «Управління фінансово-економічною безпекою», 
кваліфікація – магістр з фінансово-економічної безпеки. 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне 
товариство Фармацевтична фабрика «Віола» (основне), Член Наглядової ради 
Заступник Голови Спостережної ради АКБ «Індустріалбанк» (за сумісництвом)  
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 04.11.2016 р. по 20.04.2018 р.  
Голова Спостережної ради АКБ «Індустріалбанк» 
З 21.04.2018 р. по 02.08.2018 р. Член Спостережної ради АКБ «Індустріалбанк» 
З 03.08.2018 р. по теперішній час Заступник Голови Спостережної ради АКБ «Індустріалбанк» 
З 14.05.2018 р. по 10.12.2019 р. Голова Ревізійної комісії ПрАТ ФФ «Віола» 
З 11.12.2019 р. по теперішній час Член Наглядової ради ПрАТ ФФ «Віола» 
З 01.02.2019 р. по 06.05.2021 р. Заступник директора з економічної безпеки ТОВ «ВІТАЦЕНТР» 
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  
не всі відомості про кандидата. 

 

3. Бурзаєва Наталя Борисівна, представник акціонера Софіченка Віталія Сергійовича. 
Рік народження: 1989 р. 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Софійченко Віталій Сергійович, 
якому належить 34 048 (тридцять чотири тисячі сорок вісім ) штук простих іменних акцій 
Товариства.  
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє. 
Освіта: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012 р., спеціальність – 
Автоматизоване управління технологічними процесами, кваліфікація – науковий співробітник 
(галузь автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).  
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор ТОВ «Луг Інвест» - 
основне. Директор ТОВ «ВІТАЦЕНТР» - за сумісництвом. 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 01.03.2016 р. по сьогоднішній день 
Директор ТОВ «Луг Інвест»; 
З 18.02.2020 по 31.08.2021 р. Перший заступник директора ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
З 01.09.2021 р. по  сьогоднішній день Директор ТОВ «ВІТАЦЕНТР».  
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. 
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Питання 12 порядку денного: 
Обрання членів Ревізійної комісії. 
 

Перелік кандидатів Кількість голосів за 
кандидата 

1. Андропов Назар Анатолійович 
Рік народження: 1993 р. 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Софійченко Віталій Сергійович, 
якому належить 34 048 (тридцять чотири тисячі сорок вісім ) штук простих іменних акцій 
Товариства.  
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє. 
Освіта:  Таврійський державний агротехнологічний університет, 2018 р., міжнародна економіка,   
Магістр економіки. 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ВІТАЦЕНТР»  Директор 
адміністративний медичних підрозділів . 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.03.2020 по 15.09.2021 р.  інженер 
з кошторисної роботи  по  теперішній час ТОВ «ВІТАЦЕНТР»;   
16.09.2021 р. по 14.12.2021 р. менеджер зв’язків з громадськістю ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
 15.12.2021 р. директор адміністративний зі стаціонарної роботи ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
02.05.2022 р. директор адміністративний медичних підрозділів ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
01.03.2021 р. по теперішній час Заступник начальника служби адміністративно-господарської 
діяльності ТОВ «ЛУГ ІНВЕСТ»  
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. 
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2. Максіс Ганна Павлівна 
Рік народження: 1985 р. 
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Софійченко Віталій Сергійович, 
якому належить 34 048 (тридцять чотири тисячі сорок вісім ) штук простих іменних акцій 
Товариства.  
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє. 
Освіта: 2000–2003 р. – Запорізький коледж радіоелектроніки, спеціальність «Діловодство» 
2003–2007 р.- Класичний приватний університет, спеціальність «Менеджмент організації на 
ринку товарів та послуг» (диплом «спеціаліста», менеджер-економіст) 
2010-2012 р. – Класичний приватний університет, спеціальність  «Облік та аудит» (диплом 
магістра). 
2019-2021 р. – Київський національний торговельно-економічний університет, спеціалізації 
«Бізнес-адміністрування» (диплом магістра). 
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ВІТАЦЕНТР», директор 
комерційний. 
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 12.2016- 07.2018- начальник 
економічного відділу ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
07.2018- 05.2021 - начальник фінансово-економічного відділу ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
05.2021 -  09.2021 – начальник економічного відділу ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
09.2021 – 05.2022 - директор адміністративний з поліклінічної роботи ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; 
05.2022 по теперішній час – директор комерційний  ТОВ «ВІТАЦЕНТР». 
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. 

 

 
 
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. 
 


