
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна
компанія "Житомиробленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22048622
1.4. Місцезнаходження емітента: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0412402059, 0412402044
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@co.ztoe.com.ua
1.7. Веб-сайт емітента: www.ztoe.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: відсутня
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових
осіб, дата та зміст такого рішення.
Наглядова рада ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", 26 березня 2012 р., визначити кількісний
склад Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  -  6  осіб:  Голова Правління та 5  членів
Правління.
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових
осіб, дата та зміст такого рішення.
Наглядова рада ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", 26 березня 2012 р., переобрати на 3 роки на
посаду Голови Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Левицького Анатолія
Володимировича.
Інформація про посадову особу:
Левицький Анатолій Володимирович, Голова Правління, володіє 20 шт. акцій емітента, що
складає 0,000016  %  від загальної кількості голосуючих акцій,  на посаді перебував 8  років,
обраний на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад.
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових
осіб, дата та зміст такого рішення.
Наглядова рада ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", 26 березня 2012 р., припинити повноваження
діючого Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" в зв'язку із закінченням строку
повноважень.
Інформація про посадову особу:
- Харчук Леонід Павлович, член Правління-виконавчий директор, акціями емітента не
володіє, на посаді перебував 8 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Безшкурий Станіслав Григорович, член Правління-фінансовий директор, володіє 120 шт.
акцій емітента, що складає 0,000098 % від загальної кількості голосуючих акцій, на посаді
перебував 8 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Хойда Наталія Гуріївна, член правління-головний бухгалтер, акціями емітента не володіє,
на посаді перебувала 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Невмержицький Сергій Миколайович, член Правління-комерційний директор, акціями
емітента не володіє, на посаді перебував 8 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені



з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Павловський Юрій Семенович, член Правління-технічний директор, акціями емітента не
володіє, на посаді перебував 8 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Присяжнюк Євгенія Іванівна, член Правління-начальник відділу корпоративного
управління та цінних паперів, володіє 40 шт. акцій емітента, що складає 0,000033 % від
загальної кількості голосуючих акцій, на посаді перебувала 2 роки, непогашеної судимості за
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової
діяльності немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік
попередніх посад.
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових
осіб, дата та зміст такого рішення.
Наглядова рада ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", 26 березня 2012 р, обрати членами
Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Харчука Леоніда Павловича, Безшкурого
Станіслава Григоровича, Хойду Наталію Гуріївну, Невмержицького Сергія Миколайовича,
Павловського Юрія Семеновича.
Інформація про посадову особу:
- Харчук Леонід Павлович, член Правління-виконавчий директор, акціями емітента не
володіє, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів,
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Безшкурий Станіслав Григорович, член Правління-фінансовий директор, володіє 120 шт.
акцій емітента, що складає 0,000098 % від загальної кількості голосуючих акцій, обрано на 3
роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Хойда Наталія Гуріївна, член правління-головний бухгалтер, акціями емітента не володіє,
обрано на 3  роки,  непогашеної судимості за злочини,  вчинені з корисливих мотивів,  чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Невмержицький Сергій Миколайович, член Правління-комерційний директор, акціями
емітента не володіє,  обрано на 3  роки,  непогашеної судимості за злочини,  вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад;
- Павловський Юрій Семенович, член Правління-технічний директор, акціями емітента не
володіє, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів,
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад.

3. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність відомостей, що містяться в
повідомленні.

        _______________________                                                       А.В. Левицький
                                                                           (підпис)                                                                                                (ініціали та прізвище керівника)

3.2. Найменування посади                                                                                    Голова Правління

                                                    М.П.                                                               28 березня 2012 року


