
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 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 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 08.11.2016 року (протокол 

б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та ТОВ 

"ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" правочину із заінтересованістю, а саме: Договору 

про покладення боржником виконання обов'язку на іншу особу, у відповідності з яким на 

Товариство буде покладено обов'язок виконати зобов'язання за Договором про відкриття 

кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року.  

Заінтересованою особою у вчиненні ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" даного правочину є 

юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 33947089, місцезнаходження: Бульвар 

Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, буд.5-7/29, м. Київ, Київська область, 01004.  

Ознаки заiнтересованостi у вчиненні вказаного правочину: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 

71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виступає стороною Договору про покладення 

боржником виконання обов'язку на iншу особу.  

Сума коштів, що є предметом правочину складає 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США 

(згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 

грн.). Таким чином, вартість договору складає 230135,89 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. 

Спiввiдношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 8,88 %.  

 

 

 

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. 

09.11.2016 


