Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління



Шекета О.М.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

05.07.2018
(дата)






Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Код за ЄДРПОУ
	22048622
5. Міжміський код та телефон, факс
	(0412)402059, (0412)402044
6. Електронна поштова адреса
	kanc@ztoe.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
05.07.2018

(дата)
2. Повідомлення
№128(2881) "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

09.07.2018
 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.ztoe.com.ua
в мережі Інтернет
10.07.2018

(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
05.07.2018
припинено повноваження
Член Правління
Таранюк Сергій Віталійович
- -
 -
0
Зміст інформації:
Згідно рiшення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі - Товариство) вiд  05.07.2018 року (протокол б/н від 05.07.2018р.) припинено повноваження члена Правління Товариства Таранюка Сергія Віталійовича з 05 липня 2018 року, який переведений на іншу роботу. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних", посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталі емiтента - 0%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на даній посадi з 16.07.2015 року по 05.07.2018 року.  
05.07.2018
обрано
Член Правління
Нагірняк Олег Дмитрович
- -
 -
0
Зміст інформації:
Згідно рiшення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі - Товариство) вiд  05.07.2018 року (протокол б/н від 05.07.2018р.) обрано членом Правління Товариства Директора комерційного Нагірняка Олега Дмитровича з 06 липня 2018 року. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних", посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталі емiтента - 0%. Членом Правління Нагірняк О.Д. обраний без визначення строку. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння Товариства повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління. Протягом останнiх 5-ти рокiв посадова особа обiймала наступнi iншi посади: директор комерційний, заступник директора з енергозбутової політики,заступник директора комерційного, начальник району електричних мереж,заступник начальника по збуту і енергонагляду району електричних мереж.



