
Фонд запрошує прийняти участь у доборі  претендентів на зайняття посад 3 

(трьох) незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства  

«Черкасиобленерго». 

Найменування, місцезнаходження товариства:  

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго».  

(далі – ПАТ «Черкасиобленерго»)  

18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 

Основний вид діяльності:  

- постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 

- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;  

- передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; 

передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 

мережами; 

- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;  

- виробництво електричної енергії; 

- реалізація проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. 

Черкаси та Черкаської області, вирішення питань підвищення надійності 
енергопостачання споживачів м. Черкаси та Черкаської області, відновлення, 

реконструкція та ефективне використання енергетичного обладнання, яке 

розташовано у м. Черкаси та Черкаській області, відновлення, реконструкція та 

ефективне використання комунального енергетичного майна, створення нових 

потужностей та впорядкування існуючих у м. Черкаси та Черкаській області 

систем енергопостачання, створення єдиного технологічного циклу та системи 

розрахунків за спожиті енергоносії в м. Черкаси та Черкаській області, розвиток 

енергосистеми м. Черкаси та Черкаської області. 

 

 

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства»: 

1. Незалежний член наглядової ради - член наглядової ради, на якого відсутній 

будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання 
обов’язків незалежного члена наглядової ради. Зокрема, не може вважатися 

незалежним членом наглядової ради особа, якщо вона:  

1) входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління цього 

товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього 

товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, 

що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких 

років; 

3)  володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу 

юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські 

функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка 



протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або 

афілійованими з ним юридичними особами; 

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього 

товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської 

фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські  послуги цьому 

товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;  

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства 

та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником 

акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких 

цивільних відносинах; 

8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства;  

9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1-8 цієї частини;  

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими 

внутрішніми документами товариства.  

 

Для участі в доборі претендент особисто подає та/або надсилає 
електронною поштою разом із заявою належним чином завірені (нотаріально – для 

непрацюючих осіб, керівником кадрової служби – для працюючих): 

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) 

або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію  

документа про вищу освіту;  
- біографічну довідку (резюме); 

- згоду на обробку персональних даних; 

- рекомендації (за наявності); 

- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариства,визначених законодавством України;  

- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.  

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе 

претендент. 

 

 

Заяви та документи приймаються у строк по 19.04.2021 року включно за 

адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200 -36-48, 200-30-39) або 

на електронну адресу hr@spfu.gov.ua 
 


