
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

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: www.ztoe.com.ua 

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 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015р. (Протокол № 

20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а саме: достроково 

припинено повноваження Голови Ревізійної комісії - Антонової Наталії Анатоліївни. Строк перебування 

на посаді - з 25.04.2014 р. 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.  Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,000002%.                                  

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015р. (Протокол № 

20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а саме: достроково 

припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Азарової Ірини Олегівни. Строк перебування на 

посаді - з 25.04.2014 р. 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.  Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,000003%.              

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015р. (Протокол № 

20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а саме: достроково 

припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Натарено Берреондо Ірини Олександрівни (Кравчук 

Ірини Олександрівни) у зв'язку із заявою. Кравчук Ірина Олександрівна - зміна прізвища на Натарено 

Берреондо Ірини Олександрівни на підставі свідоцтва про шлюб.  Строк перебування на посаді - з 

25.04.2014 р. 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.  Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.      

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015р. (Протокол № 

20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а саме: достроково 

припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Семенюк Ліни Володимирівни. Строк перебування на 

посаді - з 25.04.2014 р. 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.  Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.      

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015р. (Протокол № 

20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а саме: достроково 

припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Ломаки Костянтина Олексійовича. Строк 

перебування на посаді - з 25.04.2014 р. 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.  Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%.      

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року 



(Протокол № 20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а 

саме: обрано члена Ревiзiйної комiсiї Антонову Наталію Анатоліївну  строком на 3 (три) роки вiдповiдно 

до Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" . 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. Частка статутного капіталу 

емітента, якою володіє - 0,000002%  

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року 

(Протокол № 20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а 

саме: обрано члена Ревiзiйної комiсiї Азарову Ірину Олегівну  строком на 3 (три) роки вiдповiдно до 

Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного 

фахiвця планово-економiчного вiддiлу 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. Частка статутного капіталу емітента, якою 

володіє - 0,000003% . 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року 

(Протокол № 20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а 

саме: обрано члена Ревiзiйної комiсiї Семенюк Ліну Володимирівну строком на 3 (три) роки вiдповiдно 

до Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Протягом останніх п'яти років обіймала посаду начальника 

відділу аудиту та контролю за розрахунками споживачів 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. Дана особа не 

володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року 

(Протокол № 20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а 

саме: обрано члена Ревiзiйної комiсiї Ломаку Костянтина Олексійовича строком на 3 (три) роки 

вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 

2009-2011 р.р. -  начальник відділу охорони управління фізичного захисту; 2011-2014 р.р.- фахівець з 

технічних питань 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. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року 

(Протокол № 20) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", а 

саме: обрано члена Ревiзiйної комiсiї Любар Тетяну Михайлівну строком на 3 (три) роки вiдповiдно до 

Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 

2009-2013 ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", провідний фахівець управління по роботі з 

персоналом. 2013-2015 ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", провідний фахівець відділу 

корпоративних відносин. 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. 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. 

24.04.2015 


