
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова Правлiння    Левицький А. В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

30.05.2014 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 10008 мiсто Житомир, Пушкiнська, 32/8 

4. Код за ЄДРПОУ 

 22048622 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44 

6. Електронна поштова адреса 

 kanc@co.ztoe.com.ua 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.05.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 103 (1856) "Відомості НКЦПФР"  03.06.2014 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ztoe.com.ua в мережі Інтернет 03.06.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по-батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.05.2014 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї  Антонова Наталiя Анатолiївна - - 

 - 

0,000002 

Зміст інформації: 

Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  вiд 29.05.2014 року (Протокол  №1 вiд 29.05.2014 року) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Антонову 

Наталiю Анатолiївну строком на 3 (три) роки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,000002%. 

Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера департаменту бухгалтерського обліку ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Посадова особа не 

має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" 

(№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.  

 


