
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: Публічне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622 

3. Місцезнаходження: 10008 мiсто Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 

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

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  
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.09.2015р. (Протокол № 

36) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", а саме: 

достроково припинено з 07.09.2015 року повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Спектора Михайла Йосиповича за власним бажанням. Строк 

перебування на данiй посадi – з 26.05.2006 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини.Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Частка статутного капіталу емітента, якою володіє дана особа - 0,000012%.На посаду члена 

Наглядової ради замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано; Головою 

Наглядової ради обрано ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.09.2015р. (Протокол № 

36) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", а 

саме:у зв'язку із припинення повноважень Голови та члена  Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Спектора Михайла Йосиповича, керуючись пунктами 10.13 Статуту та  

3.7. Положення Про Наглядову Раду обрано Головою Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" з 08.09.2015 року. 

Строк дії повноважень - відповідно до Статуту ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення 

про Наглядову раду Товариства. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє  дана особа - 

15,65% 

Згiдно рiшення Наглядової ради  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.09.2015р. (Протокол 

№ 36) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", а 

саме: у зв'язку із обранням Головою Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" члена 

Наглядової ради ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", який був Заступником Голови 

Наглядової ради обрано Заступником Голови Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

Герасименко А.М. з 08.09.2015 року. Строк дії повноважень - відповідно до Статуту ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення про Наглядову раду Товариства. Протягом останніх п'яти 

років обіймав посаду директора департаменту електричних станцій. Фiзична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних.Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правлiння        Шекета О.М. 

07.09.2015 


