
 

Протокол № 2 

про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах  

 

Засідання Лічильної комісії проведено дистанційно з використанням засобів 

телекомунікаційного зв’язку 30 травня 2022 року о 10-00. 
 

Лічильна комісія в складі: 

 

Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії; 

Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії; 

Некрасов Артем Леонідович – член лічильної комісії; 

 

Склала протокол про таке: 

 
Повне найменування акціонерного товариства  Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»  
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства 22800735 
Дата проведення позачергових загальних зборів 20.05.2022 р.  
Дата проведення підрахунку голосів 30.05.2022 року  

Кількість голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у позачергових 

загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій 

4 (чотири) акціонерів (їх представників) власників                

145 515 727 (сто сорок п’ять мільйонів п’ятсот п'ятнадцять тисяч 

сімсот двадцять сім) голосів, що складає 98,4869 % від загальної 

кількості голосів. 

 
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно 

 

 

Питання порядку денного № 2 винесене на 

голосування 

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рішення з цього питання Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

Бондаренко Володимир Валерійович – представник акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

Холоднова Ірина  Петрівна – представник акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

Райко Максим Сергійович – представник акціонера Товариства, 

юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

Богатир Василь Михайлович - представник акціонера 

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. 

Сакало Людмила Павлівна - представник акціонера Товариства, 

юридичної особи - Приватного акціонерного товариства 

«Українська енергозберігаюча сервісна компанія». 

Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - ПЗНВІФ 

«Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - 

ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - 

ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

Кустова Вікторія Леонідівна - представник акціонера - ПЗНВІФ 

«Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 

Менщиков Микола Прокопович - представник акціонера - 

ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент». 
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Кандидати Кількість голосів 

 

Бондаренко Володимир Валерійович – 

представник акціонера Товариства, юридичної 

особи – Міністерства енергетики України. 

 

135 598 856 

Холоднова Ірина Петрівна – представник 

акціонера Товариства, юридичної особи – 

Міністерства енергетики України. 

 

135 598 843 

Божко Ганна Олександрівна – представник 

акціонера Товариства, юридичної особи – 

Міністерства енергетики України. 

 

12 

Райко Максим Сергійович – представник 

акціонера Товариства, юридичної особи – 

Міністерства енергетики України. 

 

135 598 854 

Богатир Василь Михайлович - представник 

акціонера Товариства, юридичної особи – 

Міністерства енергетики України. 

 

120 000 050  

Сакало Людмила Павлівна - представник 

акціонера Товариства, юридичної особи - 

Приватного акціонерного товариства 

«Українська енергозберігаюча сервісна 

компанія». 

0 

Уманська Олена Петрівна - представник 

акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент». 

200 782 000 

 

Терещук Олександр Олександрович - 

представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент». 

20 

 

Машковцев Сергій Вячеславович - 

представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент». 

0 

Кустова Вікторія Леонідівна - представник 

акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент». 

0 

Менщиков Микола Прокопович - 
представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Сварог Ессет 

Менеджмент». 

0 

 

Рішення прийнято. 

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

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

енергетики України. 
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4. Богатир Василь Михайлович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – 

Міністерства енергетики України. 

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

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

 

Голова лічильної комісії: __________________________  /Сакало Л.П.  

Члени лічильної комісії: __________________________  /Кухарчук С.В. 
 

                          __________________________  /Некрасов А.Л. 
 

                        ___________________________  /Маньківська А. Г.  

 


