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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

06.07.2020                                           Київ                                   №  1129 
 
Про проведення конкурсного відбору 

кандидатів на зайняття посад незалежних членів  
наглядової ради приватного акціонерного  
товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» 

  

Відповідно до законів України «Про управління об’єктами державної 

власності», «Про Фонд державного майна України», «Про акціонерні товариства»,  

постанов 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» (із змінами) та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління 

об’єктами державної власності» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад 3 (трьох) 
незалежних членів наглядової ради приватного акціонерного товариства 

«Миколаївська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30083966). 

 

Заяви  та документи для участі у конкурсному відборі від осіб, які виявили 

бажання взяти участь у конкурсному відборі: 

 

приймаються протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення 

про проведення конкурсного відбору; 

 

подаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та/або 

надсилаються електронною поштою на адресу, що зазначається в оголошенні про 

проведення конкурсного відбору.  

 

Для участі у конкурсному відборі разом із заявою подаються такі документи:  
 

копія документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності)  або 

документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копія документа про 

вищу освіту;  

 

біографічна довідка (резюме); 

 

згода на обробку персональних даних; 

 

рекомендації (за наявності); 
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заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 
товариства; 

 

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради товариства.  

 

Кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради товариства повинен 

відповідати вимогам, виконувати функції та володіти однією з компетенцій, які 

визначені Положенням про принципи формування наглядової ради приватного 

акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль», затвердженим 

загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Миколаївська 

теплоелектроцентраль» 20.04.2018 (протокол № 1/2018). 

 

  2. Конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад незалежних членів 

наглядової ради приватного акціонерного товариства «Миколаївська 

теплоелектроцентраль» провести  відповідно до 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 (далі –  Порядок), 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» (із змінами) . 

 

3. Конкурсній 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) належать державі, розробити та 
затвердити критерії оцінювання та вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь 

у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради 

приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». 

 

4. Департаменту управління корпоративними правами держави та державними 

підприємствами вжити заходів щодо оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсного відбору кандидатів на зайняття посад  незалежних членів наглядової 

ради приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України відповідно до Порядку . 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду 

державного майна України відповідно до розподілу функціо нальних обов’язків . 

       
 

 
 Голова Фонду                                                                  Дмитро СЕННИЧЕНКО   

 


