
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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622 

3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044 

5. Електронна поштова адреса: kanc@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 Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. 

(протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з членом Правління ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Харчуком Леонідом Павловичем, у зв'язку з чим подовжені його 

повноваження. Особа займає дану посаду з 06.03.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Керуючись ст. 32 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 ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Дана особа не володiє 

часткою у статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. 

(протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з членом Правління ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Остапенком Олександром Івановичем, у зв'язку з чим подовжені 

його повноваження. Особа займає дану посаду з 06.03.2015 р. Повноваження, обов'язки та 

термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 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: заступник виконавчого директора, директор технічний.  Посадова 

особа є акціонером ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" який володіє простими iменними 

акцiями, що складає 0,000098% в статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. 

(протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з членом Правління ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Хойдою Наталією Гуріївною, у зв'язку з чим подовжені його 

повноваження. Особа займає дану посаду з 06.03.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Керуючись ст. 32 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 члена 



Правління, Головного бухгалтера ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Дана особа не володiє 

часткою у статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. 

(протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з членом Правління ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Бабак Тамарою Володимирівною, у зв'язку з чим подовжені його 

повноваження. Особа займає дану посаду з 26.06.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Керуючись ст. 32 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. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. 

(протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з членом Правління ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Таранюком Сергієм Віталійовичем, у зв'язку з чим подовжені його 

повноваження. Особа займає дану посаду з 16.07.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Керуючись ст. 32 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 комерцiйного, заступника Голови Правління з комерційних питань, 

Директора з енергозбутової політики. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. 

(протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з Головою Правління ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Шекетою Олексієм Михайловичем, у зв'язку з чим подовжені його 

повноваження. Особа займає дану посаду з 17.06.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Керуючись ст. 32 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. 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 Правління        Шекета О.М. 

07.03.2018 


