
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі  - Товариство) вiд 

06.04.2018р. (Протокол № 25 від 06.04.2018р.) попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинів, а саме:  укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових 

зобов'язань Товариства перед ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784).  

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 142 123 тис. грн.  

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 48,62 %.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 999 315  штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi у загальних зборах - 112 643 834  штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення - 112 295 227 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти" прийняття рiшення - 177 307 штук. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі  - Товариство) вiд 

06.04.2018р. (Протокол № 25 від 06.04.2018р.) попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинів, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов’язань особи перед Товариством. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 142 123 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 58,34 %.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 999 315  штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi у загальних зборах - 112 643 834  штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення - 112 463 527 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти" прийняття рiшення - 177 307 штук. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі  - Товариство) вiд 

06.04.2018р. (Протокол № 25 від 06.04.2018р.) попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинів, а саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов’язань Товариства перед особою. 



Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн.Вартiсть активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 142 123 тис. грн.Спiввiдношення граничної 

сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 58,34 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 999 315  штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 112 643 834  штук. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 112 463 527 штук. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 177 307 штук. 

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. 

10.04.2018 


