
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 
1.10.Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):  27.03.2013 

 
2. Текст повідомлення 

     Рішенням  чергових загальних зборів ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” від 27.03.2013р (Протокол № 17 від 27.03.2013 р.) відбулися зміни складу 
посадових осіб емітенту. 
Відкликання діючого складу Наглядової ради товариства та дострокове припинення повноважень її членів: 

1.Спектор Михайло Йосипович, Голова Наглядової ради, 15 акцій, 0,000012 % статутного капіталу, на посаді перебував 7 років, непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад. 

2. Зоммер Анатолій Еммануїлович, Член Наглядової ради, 15 акцій, 0,000012 % статутного капіталу, на посаді перебував 7 років, непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад. 

3. Кур’янов Олександр Михайлович, Член Наглядової ради, 1 акція, 0,0000000082 % статутного капіталу, на посаді перебував 2 роки, 
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад. 

4. VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., Заступник Голови Наглядової ради, 92 482 047 акцій, 75,56 % статутного капіталу, на посаді перебував 
8 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

5. ТОВ “ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА”, Член Наглядової ради, 19 158 784 акцій, 15,65 % статутного капіталу, на посаді перебував 
8 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
Обрання нового складу Наглядової ради: 

1. Спектор Михайло Йосипович, Член Наглядової ради, 15 акцій, 0,000012 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад. 



2. Куєвда Микола Валерійович, Член Наглядової ради, 0 акцій, 0 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних та перелік попередніх посад. 

3. Зоммер Анатолій Еммануїлович, Член Наглядової ради, 15 акцій, 0,000012 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості 
за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад. 

4. Колесник Олег Миколайович, Член Наглядової ради, 0 акцій, 0 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних та перелік попередніх посад. 

5. Кур’янов Олександр Михайлович, Член Наглядової ради, 1 акція, 0,0000000082 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх посад. 

6. VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., Член Наглядової ради, 92 482 047 акцій, 75,56 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

7. ТОВ “ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА”, Член Наглядової ради, 19 158 784 акцій, 15,65 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, 
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
 
Припинення та набуття повноважень новообраних членів Наглядової ради набувають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ 
”ЕК ”Житомиробленерго”.  
 

 
 

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.                                                                                  27 березня 2013 року 


