
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) 
 Ім’я акціонера  

(представника акціонера) 

 
 

 

Публічне акціонерне товариство 

 «Черкасиобленерго»   

 (ідентифікаціний код юридичної особи – 22800735) 

 

БЮЛЕТЕНЬ  

для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 31 березня 2021 року 

(голосування на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства  

  «Черкасиобленерго»   

 починається 29 березня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 31 березня 2021 року)  

 

Дата проведення позачергових загальних зборів: 31 березня 2021 року 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):                            
 

 

Реквізити акціонера:  

Ім’я/Найменування акціонера  
 

 

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

документа, що посвідчує особу акціонера (для 

фізичної особи) 

 

Рестраційний 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):   

Ім’я / Найменування представника акціонера  

(а також ім’я 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) 
 Ім’я акціонера  

(представника акціонера) 

 
 

 

Назва, сер ія (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосування з питання порядку денного: 

 

 
 

 
 

 

 

Питання порядку денного № 4, 

винесене на голосування: 

4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов’язки Голови) 

виконавчого органу Товариства.  
 



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) 
 Ім’я акціонера  

(представника акціонера) 

 
 

 

Проект рішення № 1 з питання 

порядку денного № 4: 

1. Обрати з 01 квітня 2021 року Горобця Вячеслава Вікторовича тимчасово 

виконуючим обов’язки Голови виконавчого органу Товариства.  

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  

 
ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

Проект рішення № 2 з питання 

порядку денного № 4: 

 1.1. Обрати Касіча Юрія Петровича Головою виконавчого органу 

Товариства. 

  1.2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича на посаді Голови 

виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними 

зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його 

обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.  

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  

 
ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

Проект рішення № 3 з питання 

порядку денного № 4: 

2.1.  Обрати Самчука Олега Григоровича Головою виконавчого органу 

Товариства. 

2.2.  Вважати повноваження Самчука Олега Григоровича на посаді Голови 

виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними 

зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його 

обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.  

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  

 
ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

Проект рішення № 4 з питання 

порядку денного № 4: 

3.1.  Обрати Горобця Вячеслава Вікторовича Головою виконавчого органу 

Товариства. 

3.2. Вважати повноваження Горобця Вячеслава Вікторовича на посаді 

Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття 

загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього  

рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до  

статуту Товариства.  

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  

 
ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 


