
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

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

Голова 
правлiння 

      Зубко Сергiй Геннадiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

30.11.2017                          
(дата) 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД 
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

10001 м. Житомир вул. С. Параджанова, буд. 89 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01413394 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

0412 427659 0412 427698 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

zok@emzvit.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.11.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

229 (2734) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку" 

01.12.2017  
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zok.ua 

в мережі 
Інтернет 

04.12.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 

• Зазначається при поданні до Комісії 
 



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 
30.11.2017 обрано Голова Наглядової ради Зубко Григорiй Iванович д/н д/н д/н   .  . 9.35566 

Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ 
рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ вiд 30 листопада 2017 року 
(Протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 30.11.2017 року) Зубко Григорiй Iванович обраний головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ строком до 24.11.2020 р. або до його переобрання. Зубко Г.I. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в 
розмiрi 9.35566 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала дана 
особа протягом останнiх 5 рокiв, -  радник голови правлiння. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором). 

 
 


