
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622 

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

4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 402059, (0412) 402040 

5. Електронна поштова адреса: kanc@co.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  
 

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 26.06.2015 року (Протокол 

№15) припинено повноваження Безшкурого Станіслава Григоровича, як члена Правління ПАТ 

"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", з 26.06.2015 року, який звільнився за власним бажанням у 

зв'язку з виходом на пенсію за віком. Безшкурий Станіслав Григорович перебував на посаді 

члена Правління-директора фінансового ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом 

одинадцяти років. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,000098%.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керуючись ст. 37 Конституції 

України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010р.), 

посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 26.06.2015 року (Протокол 

№15) обрано членом Правління - директора фінансового ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

Бабак Тамару Володимирівну з 26.06.2015 року терміном на 3 (три) роки згідно Статуту ПАТ 

"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Протягом останніх 5 років Бабак Тамара Володимирівна 

займала наступні посади: головний фахівець з фінансових та бюджетних питань ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго", директор фінансовий ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго". Часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Керуючись ст. 37 Конституції 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. 

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. 

26.06.2015 


