
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська,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 прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 

Рішенням позачергових  загальних зборів  акціонерів  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від
15.09.2016  року  (протокол  №23)  надано  згоду  на  укладання  Товариством  із  ПАТ "АЛЬФА-
БАНК"  значного  правочину,  а  саме:  Договору  поруки,  у  відповідності  з  яким  Товариство
поручиться  перед  ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за  виконання  ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  у  повному
обсязі  зобов'язань  за  Договором про відкриття  кредитної  лінії,  згідно  з  умовами якого Банк
відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної  лінії  - еквівалентний сумі,  що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість
мільйонів)  доларів  США,  з  можливістю  надання  у  межах  кредитної  лінії  коштів  у  гривні,
доларах США та євро; 
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
-  надання  кредиту  у  межах  кредитної  лінії  -  на  підставі  Додаткових  угод  до  Договору про
відкриття  кредитної  лінії  одноразово  або  декількома  траншами  у  загальній  сумі,  яка  не
перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у
межах  кредитної  лінії  укладаються  без  додаткового  рішення  Загальних  зборів  акціонерів
Товариства;
-  сплата  процентів  за  користування  кредитною  лінією  у  розмірі,  що  не  перевищує  13%
(тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у
розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту,
наданою  в  гривні,  та  у  розмірі,  що  не  перевищує  20%  (двадцять  відсотків)  річних,  за
користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 26 000 000,00 (двадцять
шість мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.09.2016 року 100
доларів США становить 2632,9976 грн.). Таким чином, вартість договору складає 684579 тис.
грн.  Вартiсть  активiв  ПАТ  "ЕК  "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  за  даними  останньої  рiчної
фiнансової  звiтностi  -  2590788  тис.  грн.  Спiввiдношення  ринкової  вартості  послуг,  що  є
предметом  правочину,  до  вартостi  активiв  емiтента  за  даними  останньої  рiчної  фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) - 26,42 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй,  що зареєстрованi  для участi  у загальних зборах -112850531 шт.,  кiлькiсть
голосуючих  акцiй,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -  111700831  шт.,  кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.

Рішенням позачергових  загальних зборів  акціонерів  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від
15.09.2016  року  (протокол  №23)  надано  згоду  на  укладання  Товариством  із  ПУБЛІЧНИМ



АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству
майна,  а  саме:  будь-яких  ліній  електропередач  та/або  трансформаторів,  тощо,  загальною
балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00
(один  мільярд)  гривень.  У  відповідності  із  зазначеним  Договором  застави  заставою
забезпечується  виконання  Товариством  у  повному  обсязі  зобов'язань  за  Договором  про
відкриття  кредитної  лінії,  згідно  з  умовами  якого  Банк  відкриє  Боржнику  відновлювану
мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів)
доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та
євро; 
- строк дії кредитної лінії  - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
-  надання  кредиту  у  межах  кредитної  лінії  -  на  підставі  Додаткових  угод  до  Договору про
відкриття  кредитної  лінії  одноразово  або  декількома  траншами  у  загальній  сумі,  яка  не
перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у
межах  кредитної  лінії  укладаються  без  додаткового  рішення  Загальних  зборів  акціонерів
Товариства;
-  сплата  процентів  за  користування  кредитною  лінією  у  розмірі,  що  не  перевищує  13%
(тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у
розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту,
наданою  в  гривні,  та  у  розмірі,  що  не  перевищує  20%  (двадцять  відсотків)  річних,  за
користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один
мільярд) гривень.  Вартiсть активiв  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої
рiчної  фiнансової  звiтностi  -  2590788 тис.  грн.  Спiввiдношення  ринкової  вартості  майна або
послуг,  що є предметом правочину,  до вартостi  активiв  емiтента  за даними останньої  рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт.,
кiлькiсть  голосуючих  акцiй,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -  111700831  шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.

Рішенням позачергових  загальних зборів  акціонерів  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від
15.09.2016  року  (протокол  №23)  надано  згоду  на  укладання  Товариством  із  ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству
майна,  а  саме:  будь-яких  ліній  електропередач  та/або  трансформаторів,  тощо,  загальною
балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00
(один  мільярд)  гривень.  У  відповідності  із  зазначеним  Договором  застави  заставою
забезпечується виконання ПАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за
Договором  про  відкриття  кредитної  лінії,  згідно  з  умовами  якого  Банк  відкриє  Боржнику
відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів)
доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та
євро; 
- строк дії кредитної лінії  - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
-  надання  кредиту  у  межах  кредитної  лінії  -  на  підставі  Додаткових  угод  до  Договору про
відкриття  кредитної  лінії  одноразово  або  декількома  траншами  у  загальній  сумі,  яка  не
перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у
межах  кредитної  лінії  укладаються  без  додаткового  рішення  Загальних  зборів  акціонерів
Товариства;
-  сплата  процентів  за  користування  кредитною  лінією  у  розмірі,  що  не  перевищує  13%
(тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у
розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту,



наданою  в  гривні,  та  у  розмірі,  що  не  перевищує  20%  (двадцять  відсотків)  річних,  за
користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один
мільярд) гривень.  Вартiсть активiв  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої
рiчної  фiнансової  звiтностi  -  2590788 тис.  грн.  Спiввiдношення  ринкової  вартості  майна або
послуг,  що є предметом правочину,  до вартостi  активiв  емiтента  за даними останньої  рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт.,
кiлькiсть  голосуючих  акцiй,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -  111700831  шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.

Рішенням позачергових  загальних зборів  акціонерів  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від
15.09.2016  року  (протокол  №23)  надано  згоду  на  укладання  Товариством  із  ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству
майна,  а  саме:  будь-яких  ліній  електропередач  та/або  трансформаторів,  тощо,  загальною
балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00
(один  мільярд)  гривень.  У  відповідності  із  зазначеним  Договором  застави  заставою
забезпечується  виконання  ПАТ  "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  у  повному  обсязі  зобов'язань  за
Договором  про  відкриття  кредитної  лінії,  згідно  з  умовами  якого  Банк  відкриє  Боржнику
відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
-  ліміт  кредитної  лінії  -  еквівалентний  сумі,  що  не  перевищує  15  000  000,00  (п'ятнадцять
мільйонів)  доларів  США,  з  можливістю  надання  у  межах  кредитної  лінії  коштів  у  гривні,
доларах США та євро; 
- строк дії кредитної лінії  - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
-  надання  кредиту  у  межах  кредитної  лінії  -  на  підставі  Додаткових  угод  до  Договору про
відкриття  кредитної  лінії  одноразово  або  декількома  траншами  у  загальній  сумі,  яка  не
перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у
межах  кредитної  лінії  укладаються  без  додаткового  рішення  Загальних  зборів  акціонерів
Товариства;
-  сплата  процентів  за  користування  кредитною  лінією  у  розмірі,  що  не  перевищує  13%
(тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у
розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту,
наданою  в  гривні,  та  у  розмірі,  що  не  перевищує  20%  (двадцять  відсотків)  річних,  за
користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один
мільярд) гривень.
Вартiсть  активiв  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої  рiчної  фiнансової
звiтностi  -  2590788  тис.  грн.  Спiввiдношення  ринкової  вартості  майна  або  послуг,  що  є
предметом  правочину,  до  вартостi  активiв  емiтента  за  даними  останньої  рiчної  фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй,  що зареєстрованi  для участi  у загальних зборах -112850531 шт.,  кiлькiсть
голосуючих  акцiй,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -  111700831  шт.,  кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.

Рішенням позачергових  загальних зборів  акціонерів  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від
15.09.2016  року  (протокол  №23)  надано  згоду  на  укладання  Товариством  із  ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству
майна,  а  саме:  будь-яких  ліній  електропередач  та/або  трансформаторів,  тощо,  загальною
балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00
(один  мільярд)  гривень.  У  відповідності  із  зазначеним  Договором  застави  заставою
забезпечується  виконання  ПАТ  "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  у  повному  обсязі  зобов'язань  за



Договором  про  відкриття  кредитної  лінії,  згідно  з  умовами  якого  Банк  відкриє  Боржнику
відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
-  ліміт  кредитної  лінії  -  еквівалентний  сумі,  що  не  перевищує  15  000  000,00  (п'ятнадцять
мільйонів)  доларів  США,  з  можливістю  надання  у  межах  кредитної  лінії  коштів  у  гривні,
доларах США та євро; 
- строк дії кредитної лінії  - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
-  надання  кредиту  у  межах  кредитної  лінії  -  на  підставі  Додаткових  угод  до  Договору про
відкриття  кредитної  лінії  одноразово  або  декількома  траншами  у  загальній  сумі,  яка  не
перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у
межах  кредитної  лінії  укладаються  без  додаткового  рішення  Загальних  зборів  акціонерів
Товариства;
-  сплата  процентів  за  користування  кредитною  лінією  у  розмірі,  що  не  перевищує  13%
(тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у
розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту,
наданою  в  гривні,  та  у  розмірі,  що  не  перевищує  20%  (двадцять  відсотків)  річних,  за
користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один
мільярд) гривень.  Вартiсть активiв  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої
рiчної  фiнансової  звiтностi  -  2590788 тис.  грн.  Спiввiдношення  ринкової  вартості  майна або
послуг,  що є предметом правочину,  до вартостi  активiв  емiтента  за даними останньої  рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт.,
кiлькiсть  голосуючих  акцiй,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -  111700831  шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.

Рішенням позачергових  загальних зборів  акціонерів  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від
15.09.2016  року  (протокол  №23)  надано  згоду  на  укладання  Товариством  із  ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству
майна,  а  саме:  будь-яких  ліній  електропередач  та/або  трансформаторів,  тощо,  загальною
балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00
(один  мільярд)  гривень.  У  відповідності  із  зазначеним  Договором  застави  заставою
забезпечується виконання ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором
про відкриття  кредитної  лінії,  згідно з  умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану
мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної  лінії  - еквівалентний сумі,  що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість
мільйонів)  доларів  США,  з  можливістю  надання  у  межах  кредитної  лінії  коштів  у  гривні,
доларах США та євро; 
- строк дії кредитної лінії  - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
-  надання  кредиту  у  межах  кредитної  лінії  -  на  підставі  Додаткових  угод  до  Договору про
відкриття  кредитної  лінії  одноразово  або  декількома  траншами  у  загальній  сумі,  яка  не
перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у
межах  кредитної  лінії  укладаються  без  додаткового  рішення  Загальних  зборів  акціонерів
Товариства;
-  сплата  процентів  за  користування  кредитною  лінією  у  розмірі,  що  не  перевищує  13%
(тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у
розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту,
наданою  в  гривні,  та  у  розмірі,  що  не  перевищує  20%  (двадцять  відсотків)  річних,  за
користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один
мільярд) гривень.  Вартiсть активiв  ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої
рiчної  фiнансової  звiтностi  -  2590788 тис.  грн.  Спiввiдношення  ринкової  вартості  майна або



послуг,  що є предметом правочину,  до вартостi  активiв  емiтента  за даними останньої  рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт.,
кiлькiсть  голосуючих  акцiй,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -  111700831  шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.

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.

16.09.2016


