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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор фiнансовий    Бабак Т.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22048622 

4. Місцезнаходження: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 

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

6. Адреса електронної пошти: kanc@co.ztoe.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку http://www.ztoe.com.ua/documents.php 28.01.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

1.Основнi вiдомостi емiтента. Засновники. 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" було засноване вiдповiдно до 

Указу Президента України "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi 

України" вiд 04.04.95 р. №282/95 i наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України 

вiд 04.07.95 р. №117 шляхом перетворення державного енергопостачального пiдприємства 

"Житомиробленерго" у Державну акцiонерну енергопостачальну компанiю 

"Житомиробленерго". Станом на 31.12.2020 року засновник акцiями АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" не володiє. Вiдповiдно до отриманої вiд ПАТ 

"НДУ" iнформацiйної довiдки "Щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб i спiльної 

кiлькостi - фiзичних осiб" станом на 31.12.2020 р., в реєстрi акцiонерiв рахується 7554 

рахункiв власникiв, якi володiють 122 398 540 (Сто двадцять два мiльйони триста дев'яносто 

вiсiм тисяч п'ятсот сорок) штук простих iменних акцiй, що складають 100% Статутного фонду. 

З них 7500 рахункiв осiб - це фiзичнi особи, що складає 4,57% статутного капiталу, а 95,43% 

статутного капiталу - юридичнi особи в кiлькостi 54 шт.  

 

2. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня в зв'язку з тим, що iншi 

цiннi папери вiдсутнi. 

 

3. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що похiднi цiннi 

папери вiдсутнi. 

 

4. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не заповнюється в зв'язку з тим, що посада 

"корпоративний секретар" не передбачена штатним розкладом.  

 

5. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдстуня у зв'язку тим, що в звiтному перiодi 

вiдсутнi значнi правочини, рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у 

звiтному кварталi, також в звiтному перiодi вiдсутнi значнi правочинии, що були фактично 

вчиненi у звiтному кварталi, але рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийняте 

ранiше, а також в звiтному перiодi вiдсутнi значнi правочини, вчиненi у звiтному перiодi, з 

порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. 

 

6. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня, в зв'язку тим, що Емiтент є приватним 

акцiонерним товариством та вимоги щодо розкриття такої iнформацiї, не застосовуються до 

приватного акцiонерного товариства вiдповiдно до п. 11 роздiлу 3 Глави III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями).  

 



7. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, не заповнюється в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду 

обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi, в тому числi необхiднiсть отримання 

вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 

емiтента, Статутом Товариства не передбачена. 

 

8. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки емiтент протягом звiтного 

перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 

 

9. Iнформацiя про замiну управителя, iнформацiя про керуючого iпотекою, iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, iнформацiя про змiни в реєстрi 

забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, 

iнформацiя про iпотечне покриття, iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює 

обслуговування iпотечних активiв, не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

 

10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї 

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

11. Промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, емiтент не складає, оскiльки складає фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

12. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 4 квартал 2020 

року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб, крiм того, не 

вимагається розкриття такої iнформацiї за 4 квартал вiдповiдно до "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. 

№2826 (iз змiнами i доповненнями). 

 

13. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) за 4 квартал не 

надається у зв'язку з тим, що поручитель не складає фiнансову звiтнiсть окремо за 4 квартал, а 

складає за рiк вцiлому. 

 

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, в т.ч.: iнформацiя про 

зобов'язання та забезпечення емiтента; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена, в 

зв'язку з тим, що не вимагається розкриття цiєї iнформацiї у складi промiжної iнформацiї за 4 

квартал вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями). 

 

15. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi, не надається, в зв'язку з тим, що не вимагається розкриття цiєї iнформацiї у складi 

промiжної iнформацiї за 4 квартал вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз 

змiнами i доповненнями).  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 20.12.1999 

3. Територія (область) 

 Житомирська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 30599635 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 3377 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

9. Органи управління підприємства 

 Емiтент - приватне акцiонерне товариство. Вищий орган Товариства - Загальнi збори 

акцiонерiв. Наглядова рада є колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Наглядову раду, здiйснює управлiння Товариством, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. Правлiння є виконавчим колегiальним органом Товариства, 

який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, органiзовує виконання рiшень Загальних 

зборiв, Наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює 

Ревiзiйна комiсiя Товариства. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Держава в особi Мiнiстерства 

енергетики та електрификацiї України 

01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Хрещатик,30 
00013741 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Перший Iнвестицiйний Банк", МФО 300506 

2) IBAN 

 UA613005060000026007001047924 

3) поточний рахунок 

 UA613005060000026007001047924 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Перший Iнвестицiйний Банк", МФО 300506 

5) IBAN 

 UA613005060000026007001047924 



6) поточний рахунок 

 UA613005060000026007001047924 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

На право провадження 

господарської дiяльностi з 

розподiлу електричної енергiї у 

межах мiсць провадження 

господарської дiяльностi 

1441 16.11.2018 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання  у сферi 

енергетики  та комунальних 

послуг 

 

Опис 

Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. В графах: "Номер 

лiцензiї" та "Дата видачi" зазначенi номер та дата Постанови НКРЕКП 

вiд 16.11.2018року №1441 "Про видачу АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

лiцензiї з розподiлу електричної енергiї та анулювання лiцензiй з 

передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними 

мережами i постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв, небезпечних 

вантажiв, багажу автомобiльним 

транспортом 

Серiя АЕ 

№268162 

04.12.2013 Державна iнспекцiя України з 

безпеки на наземному 

транспортi 

 

Опис Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. 

На право зберiгання пального 0625041420190

0041 

28.10.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

01.11.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0616041420190

0064 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0625041420190

0063 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0650041420190

0066 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0626041420190

0062 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0624041420190

0067 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0627041420190

0065 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 



 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шекета Олексiй Михайлович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Чернiвцiобленерго", 00130760, Голова Правлiння АТ "Чернiвцiобленерго". 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 12.06.2015 р. 

(Протокол № 09) обрано на  посаду Голови Правлiння Товариства з 17.06.2015 року. Згiдно 

рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 

06.03.2018 р. б/н) внесенi змiни до контракту з Головою Правлiння АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Шекетою Олексiєм Михайловичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Харчук Леонiд Павлович 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, директор виконавчий АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. 

(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства.Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Харчуком 

Леонiдом Павловичем, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. За звiтний квартал змiн не 

вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бабак Тамара Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1964 



4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Чернiвцiобленерго", 00130760, директор фiнансовий, член Правлiння АТ 

"Чернiвцiобленерго". 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 26.06.2015 р. 

(Протокол № 15) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Бабак Тамарою 

Володимирiвною, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. За звiтний квартал змiн не 

вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння, Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хойда Наталiя Гурiївна 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, головний бухгалтер АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. 

(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Хойдою 

Наталiєю Гурiївною, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. Призначена на посаду 

Головного бухгалтера Товариства з 09.04.2009 р. (наказ №589-к вiд 08.04.2009р.). За звiтний 

квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Остапенко Олександр Iванович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, директор технiчний АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 



7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. 

(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Остапенком 

Олександром Iвановичем, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. За звiтний квартал змiн 

не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.   

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Герасименко Андрiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi,у тому числi 

припинено повноваження члена Наглядової ради - Герасименка Андрiя Миколайовича. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом 

Наглядової ради Товариства Герасименка Андрiя Миколайовича строком на 3 (три) роки.  

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА".  

За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Симончук Анастасiя Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1989 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi,у тому числi 

припинено повноваження члена Наглядової ради - Симончук Анастасiї Анатолiївни. Рiшенням 



Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 

17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Симончук 

Анастасiю Анатолiївну  строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 

володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%. За звiтний квартал змiн 

не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Азарова Iрина Олегiвна 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член ревiзiйної комiсiї, Голова ревiзiйної 

комiсiї АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Припинено 

повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї, Члена Ревiзiйної комiсiї - Азарової Iрини Олегiвни. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї Азарову Iрину Олегiвну строком на 5 (п'ять) рокiв. За звiтний квартал змiн не 

вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Любар Тетяна Михайлiвна 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член ревiзiйної комiсiї АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Припинено 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Любар Тетяни Михайлiвни. Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 17.04.2020р. 

(Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Любар Тетяну Михайлiвну 

строком на 5 (п'ять) рокiв.За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  



 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ломака Костянтин Олексiйович 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член ревiзiйної комiсiї АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Припинено 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Ломаки Костянтина Олексiйовича. Рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  вiд 

17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Ломаку Костянтина 

Олексiйовича строком на 5 (п'ять) рокiв. За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не 

має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лавренко Микола Миколайович 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради 

АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. Припинено 

повноваження Голови Наглядової ради, Члена Наглядової ради - Лавренка Миколи 

Миколайовича. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом 

Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки.  

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Рiшенням 

Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2020р.) Лавренка 

Миколу Миколайовича з 17.04.2020р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно 

до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради 

обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. За 

звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 



та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Федорко Анастасiя Миколаївна 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член ревiзiйної комiсiї АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Припинено 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Федорко Анастасiї Миколаївни. Рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  вiд 

17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiю 

Миколаївну строком на 5 (п'ять) рокiв.  Рiшенням Ревiзiйної комiсiї  АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (Протокол вiд 17.04.2020р.) обранно  Федорко 

Анастасiю Миколаївну Головою Ревiзiйної комiсiї АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Вiдповiдно 

до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної 

комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа до переобрання. За звiтний квартал змiн 

не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нагiрняк Олег Дмитрович 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, директор комерцiйний АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд  05.07.2018 року (протокол б/н вiд 

05.07.2018р.) обрано членом Правлiння Товариства Директора комерцiйного Нагiрняка Олега 

Дмитровича з 06 липня 2018 року. За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Качура Олена Миколаївна 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член ревiзiйної комiсiї АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Припинено 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Качури Олени Миколаївни. Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 17.04.2020р. 

(Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Качуру Олену Миколаївну строком 

на 5 (п'ять) рокiв. За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Джафарова Олена Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) припинено 

повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi,у тому числi припинено 

повноваження члена Наглядової ради - Джафарової Олени Анатолiївни. Рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 

17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Джафарову 

Олену Анатолiївну строком на 3 (три) роки.  Посадова особа є представником акцiонера ТОВ 

"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". За звiтний квартал змiн не вiдбулося. За звiтний 

квартал змiн не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Астахова Оксана Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1993 



4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 3 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi,у тому числi 

припинено повноваження члена Наглядової ради - Астахової Оксани Олександрiвни. Рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

(далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Астахову Оксану Олександрiвну строком на 3 (три) роки.  Посадова особа є 

представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 17.11.2020 року  Товариство отримало 

повiдомлення ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код 

43203663), як акцiонера, що є власником 14 штук простих iменних акцiй АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", що становить 0,00001 % статутного капiталу АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства",  про вiдкликання члена Наглядової ради АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Астахової 

Оксани Олександрiвни - представника акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА" (Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вiд 

16.11.2020 року №78/2-20).  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Спектор Оксана Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, Член Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi,у тому числi 

припинено повноваження члена Наглядової ради - Спектор Оксани Анатолiївни. Рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  вiд 

17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Спектор 

Оксану Анатолiївну строком на 3 (три) роки.  Посадова особа є представником акцiонера ТОВ 

"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 



 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бiнєєва Свiтлана Махмудiвна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 43203663, начальник вiддiлу 

стратегiчного розвитку та координацiї процедур ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА". 

7. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 17.04.2020р. (Протокол вiд 17.04.2020р.) 

обрано членом Наглядової ради Товариства Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну  строком на 3 (три) 

роки.  Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА". За звiтний квартал змiн не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Драган Юрiй Iванович 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 43203663, начальник вiддiлу з охорони 

працi ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"  

7. Опис 

 17.11.2020 року Товариство отримало повiдомлення ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код 43203663), як акцiонера, що є власником 14 

штук простих iменних акцiй АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", що становить 0,00001 % статутного 

капiталу АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про 

акцiонернi товариства",  про  призначення членом Наглядової ради  АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Драгана Юрiя Iвановича, як представника акцiонера ТОВ "ВС 

ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - 

представника акцiонера вiд 16.11.2020 року №78/2-20) на строк - до переобрання/вiдкликання. 

Представник акцiонера Драган Юрiй Iванович не володiє часткою в статутному капiталi АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.07.2010 №529/1/10 ДКЦПФР UA4000077481 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 122398540 30599635 100 

Опис 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв Товариством протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, 

емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Торгiвля акцiями емiтента на 

внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за межами 

України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп та дострокове 

погашення акцiй протягом звiтного перiоду не проводився.  

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменув

ання 

органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Обліга

ції 

(відсот

кові, 

цільові, 

дискон

тні) 

Номін

альна 

вартіс

ть 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Проце

нтна 

ставка 

(у 

відсотк

ах) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23.06.2017 №27/2/2017 НКЦПФР UA4000198535 відсотко

ві 
1000 100000 Бездокументарні 

іменні 
100000000 15 згiдно з 

умовами 

випуску 

204441,3 23.03.2022 

Опис 

15.09.2017 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано СВIДОЦТВО про реєстрацiю випуску облiгацiй 

пiдприємств серiї С ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" № 27/2/2017 вiд 23.06.2017 р. Метою випуску облiгацiй серiї С ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" було  проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску серiї В ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", термiн 

обiгу яких закiнчувався 23.09.2017 року. Конвертацiя облiгацiй ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (випуск серiї В в випуск серiї С) 

вiдбулась у вiдповiдностi до рiшення уповноваженого органу ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 02.06.2017року (протокол Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК"Житомиробленерго" вiд 02.06.2017р.). 

 



З 24 квiтня 2018 року рiшенням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" включенi в 

Бiржовий список без включення до Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшенням № 180425/00002 вiд 25 квiтня 2018р. 

операцiйного управлiння ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на пiдставi пункту 

5.38.Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення перевести з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2 рiвня лiстингу 

бiржового реєстру. Дане рiшення набрало чинностi з 26 квiтня 2018 р.   

 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. 

 

Викуп та дострокове погашення облiгацiй протягом звiтного перiоду не проводився.  

 

В 4 кварталi 2020 року виплачено процентний дохiд за 13-й вiдсотковий перiод в сумi 204441,30 грн. вiдповiдно до Рiшення про випуск 

облiгацiй серiї С.  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Органiзацiя роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi 

електроенергетики" 

2. Організаційно-правова форма 

 Організація роботодавців 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39114426 

4. Місцезнаходження 

 10002,Житомирська обл., м.Житомир, вул. Жуйка,12 

5. Опис 

 Станом на 31.12.2020 року АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є одним iз засновникiв 

Органiзацiї роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi 

електроенергетики" та вiдповiдно, є її членом. Голова Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

є Головою Ради Органiзацiї роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в 

галузi електроенергетики" та може здiйснювати управлiнськi функцiї, беручи участь у 

засiданнях Ради.  Органiзацiя роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в 

галузi електроенергетики" здiйснює дiяльнiсть професiйних громадських органiзацiй (Код за 

КВЕД 94.12).  Розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) вiдсутнiй. 

Розмiр внеску АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" до статутного фонду (грн.): 0.00. Активи, наданi 

емiтентом у якостi внеску у виглядi вступних та членських внескiв - грошовi кошти. 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / 

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.07.

2010 

№529/1/10 UA4000077481 122 398 540 30 599 635 121 159 442 0 0 

Опис: 

Випуск акцiй зареєстрований 13.07.2010р, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску - №529/1/10, Мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000077481, кiлькiсть акцiй у 

випуску-122398540 штук, загальна номiнальна вартiсть - 30599635 грн., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 159 442 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 

якими обмежено - 0; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - 0. 



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя/ 

страховика/ 

гаранта 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Сума забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.06.2017 №27/2/2017 UA40001985

35 

100000000 порука ТОВ"ПIВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНIЯ" 

34801918 173400000 

Опис 

Облiгацiї серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (Реєстрацiйний №27/2/2017 дата реєстрацiї 23.06.2017року) забезпечуються порукою 

щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу та виплати доходу за облiгацiями.  Емiтентом 

укладено Договiр поруки з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд 02.06.2017 

року №3-П/2017 про забезпечення випуску облiгацiй  серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", який передбачає укладення договорiв 

поруки мiж власниками облiгацiй та ПрАТ"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ". Згiдно цього договору ПрАТ"ПIВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 100000 (сто тисяч штук), на суму 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень а саме: виплати 

вiдсоткового доходу за облiгацiями в строки та в розмiрi, що визначенi Умовами випуску облiгацiй; виплати номiнальної вартостi 

облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення облiгацiй, що визначений умовами випуску облiгацiй; виплати вартостi облiгацiй вiдповiдно 

до порядку обов'язкового викупу облiгацiй, що визначений Умовами випуску облiгацiй. Договiр поруки, укладений мiж емiтентом та 

ПрАТ"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", дiє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором. У зв'язку iз 

проведенням перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", поручителем по облiгацiям АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" серiї С є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНIЯ". Договiр поруки №3-П/2017 вiд 02.06.2017 року є чинним, замiни поручителя не вiдбувалось. 

 

  

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
ПРОМIЖНИЙ ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА  

за четвертий квартал 2020 року  

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" або Товариство) здiйснює дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї 

на територiї Житомирської областi, а також частково територiя Рiвненської, Хмельницької та 

Вiнницької областей (пооб'єктний перелiк системи розподiлу електричної енергiї) вiдповiдно до 

лiцензiї, виданої НКРЕКП Постановою  вiд 16.11.2018  № 1441. Дана лiцензiя видана 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), яка вiдповiдно пункту 72 частини першої статтi 1  Закону 

України "Про ринок електричної енергiї" є регулятором ринку електричної енергiї. 

 

Одним з першочергових завдань Товариства є виконання лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї, вiдповiдно до яких Товариство, як 

оператор системи розподiлу (ОСР), надає послуги з розподiлу електричної енергiї та доступ до 

своїх електричних мереж на недискримiнацiйнiй та прозорiй основi за тарифами, встановленими 

НКРЕКП, та створення умов для надiйного та безперебiйного енергозабезпечення споживачiв 

електричної енергiї на територiї провадження дiяльностi. Доступ до системи розподiлу та 

послуги з розподiлу надаються на пiдставi договору про надання послуг з розподiлу електричної 

енергiї, вiдповiдно до Правил роздрiбного ринку електричної енергiї, Кодексу систем розподiлу 

та Кодексу комерцiйного облiку електричної енергiї.   

 

Загальна кiлькiсть споживачiв приєднаних до електромереж Товариства станом на 31.12.2020 

року, склала 603 859, в т.ч. населення - 586 230. У звiтному кварталi 2020 року нараховано за 

послуги з розподiлу електричної енергiї прямим отримувачам послуг з розподiлу 197 978 

тис.грн. (з ПДВ)тис.грн. (з ПДВ), постачальникам електроенергiї в розмiрi 393 225 тис.грн. (з 

ПДВ).  

 

Враховуючи вимоги нової моделi ринку електроенергiї до органiзацiї комерцiйного облiку 

електричної енергiї та отримання достовiрних даних комерцiйного облiку для здiйснення 

комерцiйних розрахункiв, державну полiтику щодо iнтелектуалiзацiї облiку електричної енергiї, 

АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", одним iз прiоритетiв розвитку обрано автоматизацiю облiку 

електричної енергiї, запровадження багатофункцiональних (SMART) приладiв облiку як у 

споживачiв, так i на пiдстанцiях Товариства.  

 

У 2020 роцi продовжено роботу з автоматизацiї облiку електроенергiї пiдстанцiй для зведення  

оперативного балансу пiдстанцiй Товариства по секцiям шин 10 кВ, встановлено 50 

багатофунцiональних лiчильникiв на пiдстанцiях Черняхiвського РЕМ, 20 облiкiв господарських 

потреб пiдстанцiй Товариства.  

 

У 2020 роцi розширено автоматизованi системи комерцiйного облiку споживачiв АСКОЕ у 

споживачiв Житомирського, Бердичiвського, Коростишiвського, Зарiчанського,  

Н.Волинського, Коростенського, Андрушiвського, Радомишльського, Чуднiвського РЕМ, 

розпочато роботу в Малинському, Пулинському та Овруцькому РЕМ. Всього за заходами 

iнвестицiйної програми модернiзовано облiк по 18 246 точкам облiку споживачiв,  

запроваджено зведення пофiдерного балансу електроенергiї по 189 трансформаторним 

пiдстанцiям 10/0,4 кВ. 

 

Згiдно даних приладiв комерцiйного облiку, якi автоматично завантажуються з АСОЕ в бiлiнговi 

програми, близько 44 тисяч споживачiв розраховуються за спожиту електричну енергiю.  



 

За IV квартал 2020 рiк виконано 807 стандартних приєднань електроустановок споживачiв до 

електромереж Товариства, фактична плата за приєднання по яким становила  10,723 млн. грн. 

Також було реалiзовано 45 нестандартних приєднаннь електроустановок споживачiв, фактична 

плата за приєднання по яким становила  33,857 млн. грн.  

 

Варто вiдмiтити, що протягом IV кварталу 2020 року при виконаннi робiт з приєднання було 

проведено реконструкцiю ПС 110/35/10 "Малин" (встановлено блоки вимикача елегазового 

150-SFM-40В в кiлькостi 3шт.), встановлена комiрка 10кВ з вакуумним вимикачем на ПС 35/10 

"Гошiв", крiм того,  побудовано КЛ-10кВ -5,2  км, КЛ-0,4 кВ -0,45 км, ПЛ-0,4 кВ - 16,0 км. 

 

Варто окремо вiдмiтити, що у   IV кварталi  2020 року: 

 

1. Капiтально вiдремонтовано: 

 

- ПЛ 35-110кВ довжиною 129,749 км; 

 

- ПЛ 0,4-10кВ довжиною 507,115 км; 

 

- ТП 6-10/0,4кВ -329 шт. 

 

 2. По плану технiчних заходiв виконано: 

 

-  встановлення 15 вакуумних вимикачiв на ПС 35-110 кВ; 

 

-  встановлення 7 елегазових вимикачiв на ПС 35-110 кВ; 

 

-  впровадження пристроїв РЗ та ПА  на ПС 35-110кВ - 22 шт; 

 

-  впровадження 134 обмежувачiв перенапруги РВО-10 кВ; 

 

-  реконструкцiю ПС 110/10 кВ "ЗСА" з замiною акумуляторної батареї; 

 

-  технiчне переоснащення ПС 110/10 кВ "ЗСА" (Замiна вимикачiв МКП-110 кВ на елегазовi 

вимикачi типу ВГТ-II*-110-40/3150У1) - 2шт; 

 

-  технiчне переоснащення з замiною вiдокремлювачiв 110 кВ на елегазовi вимикачi 110 кВ з 

комплектом захистiв Т-1 та Т-2, замiною лiнiйних захистiв 110 кВ, лiнiйних захистiв 35 кВ, 

замiною щита власних потреб та щита постiйного струму на ПС 110/35/10 кВ "Н. Бердичiв";  

 

-  замiну 9 вводiв 110 кВ на ПС 110 кВ. 

 

Емiтент вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi його дiяльностi. 

Пiдхiд емiтента до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй системi 

внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному плануваннi. 

Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних 

та операцiйних цiлей. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, пiдтверджують офiцiйну позицiю, що наскiльки це 

їм вiдомо, промiжний звiт керiвництва за 4 квартал 2020 року включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". Розкриття промiжної фiнансової звiтностi у складi промiжної 

iнформацiї емiтента за 4 квартал 2020р. не здiйснюється, у зв'язку з тим, що не вимагається 

розкриття цiєї iнформацiї у складi промiжної iнформацiї емiтента за 4 квартал. 

 

 

 

 

 


