
13.03.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду державного 
майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 

незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та 
господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків 
акцій (часток) належить державі, а саме ПАТ «Центренерго», за результатами 

якого було прийнято такі рішення: 

 Конкурсний відбір на посади 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради 

ПАТ «Центренерго», оголошений на сайті Фонду державного майна України 

24 листопада 2017 року, визнати таким, що відбувся. 

 Кандидатурами, які будуть подані до комітету з призначення керівників 

особливо важливих для економіки підприємств, для визначення переможців 
конкурсного відбору на посади 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради 

ПАТ «Центренерго» в розрізі кваліфікації та досвіду роботи ВИЗНАТИ: 
1. Юридичний напрямок: 

- Сироткіна Олександра Олександровича; 

- Новікову Наталію Володимирівну; 

- Пилипенка Андрія Олександровича; 

- Якімова Володимира Володимировича. 

2. Фінансово-економічний напрямок: 

- Кузьменка Сергія Володимировича; 

- Данилкова Вадима Дмитровича; 

- Новодворського Ярослава Віталійовича; 

- Лепака Романа Івановича; 

- Даниленко Олену Миколаївну. 

3. Технічний напрямок: 

- Лиховида Юрія Григоровича; 

- Сидоренка Олексія Анатолійовича; 

- Бабича Сергія Володимировича; 

- Беспалова Олексія Олександровича; 

- Бондаренка Геннадія Володимировича. 

 Секретарю комісії (Єсипенко Л. М.) висвітлити результати конкурсного 

відбору на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та надати 

вище перелічені кандидатури разом з поданими ними документами до 
Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки 
підприємств відповідно до вимог п. 17 Порядку проведення конкурсного 

відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради 
державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 



ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом 

управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних 
членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 

державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі». 
 


