
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 

рішенням Дирекції Приватного акціонерного 

товариства «Українська енергозберігаюча 

сервісна компанія» 

протокол № 6/2022 від 14 травня 2022 року 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  

(далі – ПАТ «Черкасиобленерго», Товариство) 

(код ЄДРПОУ 22800735) 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах,  

які проводяться дистанційно 20 травня 2022 року 
 

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства 

«Черкасиобленерго»  

починається 16 травня  2022  року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 травня 2022  року) 

 

 

Дата проведення дистанційних позачергових 

загальних зборів: 
20 травня 2022 року 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):                            
 

 

Реквізити акціонера: 

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера 

/Найменування акціонера 

 

 

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

документа, що посвідчує особу акціонера (для 

фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для акціонера –  фізичної особи (за 

наявності)) 

або 

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)) 

 

 



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) 

 

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 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) 

 

Кумулятивне голосування з питань порядку денного: 

 

Питання порядку денного № 2, винесене на 
голосування: 

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, 
що обираються шляхом кумулятивного голосування 

5 (п’ять) 

 

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 2: 1, 2 

           

(кількість голосів числом) 

 

 

(кількість голосів прописом) 
1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, 

помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів наглядової ради товариства, що обираються 

шляхом кумулятивного голосування 
2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма 

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



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) 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 2: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

 

1.1. Бондаренко Володимир Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства 

енергетики України. 

1.2. Рік народження – 1981. 

1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 68 

260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

1.4. Акціями Товариства не володіє. 

1.5. Освіта повна вища. У 2003 році закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю 

«Автомобільні дороги та аеродроми», присвоєно кваліфікацію магістра з будівництва. У 2003 році закінчив 

Інститут економіки і бізнесу на транспорті Національного 2 транспортного університету за спеціальністю 

«Економіка підприємства», присвоєно квалiфiкацiю економіста. У 2006 році закінчив Закрите акціонерне 

товариство «Міжнародний науково-технічний університет» за спецiальнiстю «Міжнародна економіка», присвоєно 

квалiфiкацiю магістра міжнародної економіки. У 2009 році закінчив Національну академію державного управління 

при Президентові України за спецiальнiстю «Державне управління», присвоєно квалiфiкацiю магістра державного 

управління. 

1.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, Державний секретар. 

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: жовтень 2020 – по цей час – Державний секретар 

Міністерства енергетики України; грудень 2016 – червень 2020 − Державний секретар Кабінету Міністрів України; 

вересень 2016 – грудень 2016 − перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України; липень 2015 − серпень 

2016 − заступник Керівника Апарату Верховної Ради України. 

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  

1.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, 

які є афілійованими особами Бондаренка В. В., немає. 

1.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому 

належить 68 260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

1.13. Письмова заява Бондаренка В. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену 

вище. 

 

2.1. Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики 

України. 

2.2. Рік народження – 1973. 

2.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 68 

260 990 штук простих 3 іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

2.4. Акціями Товариства не володіє. 

2.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за 

спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами», кваліфікація − товарознавець 

непродовольчих товарів. 

2.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, начальник відділу. 

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 17.09.2021 по цей час − начальник відділу 

Міністерства енергетики України; лютий 2020 – вересень 2021 − заступник начальника Управління – начальник 

відділу Фонду державного майна України; грудень 2019 – лютий 2020 − заступник начальника відділу Фонду 

державного майна України; серпень 2019 – грудень 2019 − заступник начальника Управління – начальник відділу 

Фонду державного майна України; 2017 – 2019 − заступник начальника відділу Фонду державного майна України. 

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

2.10. Не є афілійованою особою Товариства. 

2.11. Акціонерів Товариства − власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, 

які є афілійованими особами Холоднової І. П., немає. 

2.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому 

належить 68 260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 



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) 

 

2.13. Письмова заява Холоднової І. П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену 

вище. 

 

3.1. Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства 

енергетики України. 

3.2. Рік народження – 1979. 

3.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 68 

260 990 штук простих 4 іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

3.4. Акціями Товариства не володіє. 

3.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за 

спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій, економіст. 

3.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст. 

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 17.09.2021 по цей час – головний спеціаліст 

Міністерства енергетики України; 2018 – 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України. 

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

3.10. Не є афілійованою особою Товариства. 

3.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, 

які є афілійованими особами Божко Г. О., немає. 

3.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому 

належить 68 260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

3.13. Письмова заява Божко Г. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище. 

 

4.1. Райко Максим Сергійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики 

України. 

4.2. Рік народження – 1979. 

4.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 68 

260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

4.4. Акціями Товариства не володіє. 

4.5. Освіта вища. У 2003 році закінчив Університет Лондону, Коледж Королеви Марії, кваліфікація – LLM (магістр 

права). У 2001 році закінчив Донецький Національний Університет, за спеціальністю – правознавство, кваліфікація 

– спеціаліст. 

4.6. Місце роботи – Адвокат, Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю № 1397 від 15.05.2002. 

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: серпень 2021 – грудень 2021 – радник Міністра 

енергетики України; квітень 2014 – серпень 2021 – Індивідуальна адвокатська практика; листопад 2013 – березень 

2014 – заступник Міністра юстиції України. 

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

4.10. Не є афілійованою особою Товариства. 

4.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, 

які є афілійованими особами Райка М. С., немає. 

4.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому 

належить 68 260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

4.13. Письмова заява Райка М. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище. 

 

5.1. Богатир Василь Михайлович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства 

енергетики України. 

5.2. Рік народження – 1952. 

5.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 68 

260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

5.4. Володіє 5 простими іменними акціями Товариства. 

5.5. Освіта вища. У 1975 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Інженер-



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) 

 

механік», у 1998 році закінчив Київську Вищу Банківську Школу (Інститут) за спеціальністю «Менеджер 

банківської справи». 

5.6. Місце роботи − Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», 

генеральний директор. 

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Генеральний директор Приватного акціонерного 

товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія». 

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

5.10. Богатир В. М. є керівником акціонера – юридичної особи ˗ Приватного акціонерного товариства «Українська 

енергозберігаюча сервісна компанія». 

5.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, 

які є афілійованими особами до Богатира В.М., немає. 

5.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому 

належить 68 260 990 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 46,00 % його статутного капіталу. 

5.13. Письмова заява Богатира В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену 

вище. 

 

6.1. Сакало Людмила Павлівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватного акціонерного 

товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія». 

6.2.  Рік народження – 1971. 

6.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою - Приватним акціонерним товариством «Українська 

енергозберігаюча сервісна компанія» якому належить 37 098 333 штук простих іменних акцій Товариства, що 

становить 25,00 % його статутного капіталу. 

6.4. Володіє 5 простими іменними акціями Товариства. 

6.5. Освіта вища. У 2003 році закінчила Київський Національний університет імені тараса Шевченка за 

спеціальністю «Правознавство», у 1994 році закінчила Київський Національний університет імені тараса Шевченка 

за спеціальністю «Біолого-зоолог, викладач біології та хімії». 

6.6. Місце роботи − Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» перший 

заступник генерального директора, член дирекції Приватного акціонерного товариства «Українська 

енергозберігаюча сервісна компанія». 

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: перший заступник генерального директора, член 

дирекції Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія». 

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

6.10. Член дирекції Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія». 

6.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, 

які є афілійованими особами до Сакало Л.П., немає. 

6.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Приватного акціонерного товариства 

«Українська енергозберігаюча сервісна компанія», якому належить 37 098 333 штуки простих іменних акцій 

Товариства, що становить 25,00 % його статутного капіталу. 

6.13. Письмова заява Сакало Л.П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, 

юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» є в 

наявності та містить інформацію наведену вище. 

 

7.1. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

7.2. Рік народження – 1963. 

7.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою -  ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 

простих іменних акцій Товариства, що становить 24,4756% його статутного капіталу. 

7.4. Кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. 

7.5. Освіта вища. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 

1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик 

конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за 



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.  
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   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера 

(представника акціонера) 

 

спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права. 

7.6. Місце роботи - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», Генеральний директор. 

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років –  з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ 

«УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор; з 01.11.2016 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет 

Менеджмент», посада: Генеральний директор. 

7.8.  Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

7.9.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

7.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства. 

7.11.1. Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата 

- ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент», що є власником 36 320 095 шт. простих іменних акцій Товариства. 

7.11.2. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - не має; 

7.12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 шт. простих іменних 

акцій Товариства. Кандидат не є незалежним директором. 

7.13. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата 

вказані усі необхідні відомості. 

 

8.1. Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

8.2. Рік народження – 1971. 

8.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою -  ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 

простих іменних акцій Товариства, що становить 24,4756% його статутного капіталу. 

8.4. Кандидат не володіє акціями Товариства. 

8.5. Освіта вища. Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю 

«викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 

1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права. 

8.6. Місце роботи - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт. 

8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – з 01.09.2011 по 17.07.15 - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань у галузі  

електроенергетики; з 18.07.2015 по 31.07.18 – Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, 

Голова представництва. 

8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

8.9.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

8.10  Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

8.11.1.Акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами 

кандидата,  не має. 

8.11.2. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - не має. 

8.12. Кандидат є представником акціонераи- ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 простих іменних акцій 

Товариства, що становить 24,4756% його статутного капіталу. Кандидат не є незалежним директором. 

8.13. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата 

вказані усі необхідні відомості. 

 

9.1. Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

9.2. Рік народження – 1974. 

9.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою -  ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 

простих іменних акцій Товариства, що становить 24,4756% його статутного капіталу. 

9.4. Кандидат є власником 5 (п’яти) шт. простих іменних акцій Товариства. 

9.5. Освіта вища. Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, 

кваліфікація юрист. 

9.6.  Місце роботи – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор 



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.  
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   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера 

(представника акціонера) 

 

департаменту з управління активами, ТОВ «Енергетичні проекти», Директор   

9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – з 01.09.2011р. по 31.12.2015р. - ТОВ 

«Енергетичний Стандарт (Україна)», посада: головний юрисконсульт з питань корпоративного управління; з 

04.01.2016р. по теперішній час - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: 

директор департаменту з управління активами. 
9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

9.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 

9.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства. 

9.11.1. Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата 

- ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 36 320 095 (тридцять шість мільйонів триста двадцять тисяч 

дев’яносто п’ять) шт. простих іменних акцій Товариства. 

9.11.2. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має; 

9.12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 36 320 095 

(тридцять шість мільйонів триста двадцять тисяч дев’яносто п’ять) шт.. простих іменних акцій Товариства. 

Кандидат не є незалежним директором. 

9.13. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата 

вказані усі необхідні відомості. 

 

10.1. Кустова Вікторія Леонідівна - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

10.2. Рік народження – 1982. 

10.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою -  ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 

простих іменних акцій Товариства, що становить 24,4756% його статутного капіталу. 

10.4. Кандидат не є власником простих іменних акцій Товариства. 

10.5. Освіта вища. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", закінчила у 

2005 році, за спеціальністю Програмне забезпечення автоматизованих систем, кваліфікація інженер комп’ютерних 

систем; Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів", закінчила у 2008 році, за 

спеціальністю Фінанси, кваліфікація магістр з фінансів. 

10.6. Місце роботи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», посада: начальник депозитарного відділу. 

10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – з 21.07.2014 року по теперішній час - ТОВ 

«УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: начальник депозитарного відділу. 

10.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

10.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 

10.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 

10.11.1. Акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами 

кандидата, не має. 

10.11.2. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. 

10.12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 шт.. простих іменних 

акцій Товариства. Кандидат не є незалежним директором. 

10.13. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата 

вказані усі необхідні відомості. 

 

11.1.  Менщиков Микола Прокопович -  представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

11.2.  Рік народження – 1960. 

11.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою -  ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 

простих іменних акцій Товариства, що становить 24,4756% його статутного капіталу. 

11.4.  Кандидат не є власником простих іменних акцій Товариства. 

11.5.  Освіта вища.  Київське вище загальновійськове командне училище, закінчив у 1981 році, за спеціальністю 



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.  
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   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера 

(представника акціонера) 

 

«командно-тактична розвідка», «референт – перекладач»; Військова академія ім. М.В. Фрунзе, закінчив у 1992 

році, за спеціальністю «командно-штабна, оперативна». 

11.6. Місце роботи – ТОВ «ГЕС-УКРАЇНА», посада: директор. 

11.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – з 01.11.2007 року по теперішній час - ТОВ 

«ГЕС-УКРАЇНА», посада: директор. 

11.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 

11.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 

11.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства 

11.11.1. Акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами 

кандидата, не має. 

12.11.2. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має; 

12.12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 36 320 095 шт. простих іменних 

акцій Товариства. Кандидат не є незалежним директором. 

12.13. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата 

вказані усі необхідні відомості. 

 

 
 
 
 

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

кандидата: 

№ Кандидат 
Кількість кумулятивних 

голосів (числом) 

1 Бондаренко Володимир Валерійович – представник акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

 

          

2 Холоднова Ірина  Петрівна – представник акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

 

          

3 Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

 

          

4 Райко Максим Сергійович – представник акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

 

          

5 Богатир Василь Михайлович - представник акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

 

          

6 Сакало Людмила Павлівна - представник акціонера Товариства, 

юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Українська 

енергозберігаюча сервісна компанія». 

          

7 Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства - 

ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 

з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

          

8 Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера 

Товариства - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент». 

          

9 Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера Товариства - 

ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 

з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

          



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.  
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   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера 

(представника акціонера) 

 

10 Кустова Вікторія Леонідівна - представник акціонера Товариства - 

ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 

з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

          

11 Менщиков Микола Прокопович -  представник акціонера - ПЗНВІФ 

«Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» 

          

 


