
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622 

3. Місцезнаходження: 10008 мiсто Житомир, Пушкiнська, 32/8 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44 

5. Електронна поштова адреса: kanc@co.ztoe.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації:  

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження Голови Правління - Левицького Анатолія 

Володимировича. 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. Термін перебування на данiй посадi - з 01.03.04 р. Частка 

статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,0147 %.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження члена Правління-директора виконавчого - Харчука 

Леоніда Павловича. 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. Термін перебування на данiй посадi -  протягом одинадцяти 

років. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження члена Правління-директора фінансового - Безшкурого 

Станіслава Григоровича. 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. Термін перебування на данiй посадi -  протягом одинадцяти 

років. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,000098%.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження члена Правління-директора комерційного - Самчука 

Олега Григоровича. 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. Термін перебування на данiй посадi - з 15.10.13 р. Частка 

статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 



111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження члена Правління-директора технічного - Остапенка 

Олександра Івановича. 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. Термін перебування на данiй посадi - з 18.06.14 р. Частка 

статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження члена Правління-директора з питань безпеки - 

Сидораки Ігоря Олексійовича. 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. Термін перебування на данiй посадi - з 15.10.13 р. Частка 

статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) припинено повноваження діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" у повному 

складі, а саме: припинено повноваження члена Правління-головного бухгалтера - Хойди Наталії 

Гуріївни. 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. Термін перебування на данiй посадi -  протягом п'яти років. Частка статутного 

капіталу емітента, якою володіє - 0%.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) переобрано на посаду Голови Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  Левицького 

Анатолія Володимировича строком на 3 роки 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. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду 

Голови Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Частка статутного капіталу емітента, якою 

володіє - 0,0147 %.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління директора виконавчого ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  Харчука 

Леоніда Павловича. 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. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена 

Правління-директора виконавчого ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Дана особа не володiє 

часткою у статутному капiталi емiтента.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління директора фінансового ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  

Безшкурого Станіслава Григоровича. 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. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена 

Правління-директора фінансового ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Частка статутного капіталу 

емітента, якою володіє - 0,000098 %.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління директора комерційного ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Самчука 

Олега Григоровича. 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. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 

директор Житомирського РЕМ (2005-2012), заступник комерцiйного директора зi збуту 

електроенергiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (2012-2013), комерцiйний директор (з 16.06.2013), 

член Правлiння-комерцiйний директор (з 15.10.2013). Дана особа не володiє часткою у 

статутному капiталi емiтента.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління директора технічного ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Остапенка 

Олександра Івановича. 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. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 

23.10.2009 р. - заступник виконавчого директора; з 01.04.14 р. - технічний директор.  Дана 

особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління директора з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

Сидораку Ігоря Олексійовича. 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. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 

директор з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (з 06.09.2007), член 

Правлiння-директор з питань безпеки (з 15.10.2013).  Дана особа не володiє часткою у 

статутному капiталi емiтента.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління головного бухгалтера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Хойду 

Наталію Гуріївну. 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. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного 

бухгалтера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".  Дана особа не володiє часткою у статутному 

капiталi емiтента.  

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 

111) обрано членом Правління директора з інвестицій ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Величука 

Анатолія Івановича. 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. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора з 

інвестицій ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента.  

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правлiння        Левицький А. В. 

06.03.2015 


