
                                                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) 

24.11.2017                          
(дата) 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

10001 м. Житомир вул. 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 27.11.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

226 (2731) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку" 

  
 28.11.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zok.ua 

в мережі 
Інтернет 

28.11.2017 

  (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 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Голова, член Наглядової ради Зубко Григорiй Iванович д/н д/н д/н   .  . 9.35566 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) припиненi з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного 
акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" повноваження Голови та члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський 
завод огороджувальних конструкцiй" Зубка Григорiя Iвановича, який 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. На посадi Голови та члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Замiсть звiльненої особи на 
посаду голови Наглядової ради нiкого не обрано, так як голову Наглядової ради буде обрано на першому засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй". 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Капiнус Iгор Анатолiйович д/н д/н д/н   .  . 30.35920 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) припиненi з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного 
акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" повноваження члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" Капiнуса Iгоря Анатолiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 30.35920 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посадi члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Зубко Людмила Миколаївна д/н д/н д/н   .  . 24.16619 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) припиненi з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного 
акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" повноваження члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" Зубко Людмили Миколаївни, яка володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 24.16619 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 28.04.2017 р. 

24.11.2017 обрано Член Наглядової ради Зубко Григорiй Iванович д/н д/н д/н   .  . 9.35566 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Зубко Григорiй Iванович рiшенням 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обраний членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" 
строком до 24.11.2020 р. 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). 



24.11.2017 обрано Член Наглядової ради Капiнус Iгор Анатолiйович д/н д/н д/н   .  . 30.35920 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Капiнус Iгор Анатолiйович 
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обраний членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" строком до 24.11.2020 р. Капiнус I.А. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 30.35920 %. 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, -  головний iнженер. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). 

24.11.2017 обрано Член Наглядової ради Зубко Людмила Миколаївна д/н д/н д/н   .  . 24.16619 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Зубко Людмила Миколаївна 
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обрана членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" строком до 24.11.2020 р. Зубко Л.М. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 24.16619 %. 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, -  iнженер, директор. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Голова, член Ревiзiйної комiсiї Бобрович Галина Михайлiвна д/н д/н д/н   .  . 0.75113 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного 
товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" припиненi повноваження Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" Бобрович Галини Михайлiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.75113 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посадi Голови та члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 26.04.2016 р. 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Тринос Тетяна Вiкторiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00285 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного 
товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" Тринос Тетяни Вiкторiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.00285 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 26.04.2016 р. 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Весельська Зоя Михайлiвна д/н д/н д/н   .  . 0.04772 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного 
товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" Весельської Зої Михайлiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.04772 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 26.04.2016 р. 

24.11.2017 обрано Голова, член Ревiзiйної комiсiї Бобрович Галина Михайлiвна д/н д/н д/н   .  . 0.75113 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Бобрович Галина Михайлiвна 
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол 



позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обрана головою та членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" строком на 5 рокiв. Бобрович Г.М.  володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.75113 %. 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, -  заступник головного бухгалтера. 

24.11.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Тринос Тетяна Вiкторiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00285 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Тринос Тетяна Вiкторiвна 
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" строком на 5 рокiв. Тринос Т.В.  володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.00285 %. 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, -  начальник енерго-механiчного вiддiлу. 

24.11.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Весельська Зоя Михайлiвна д/н д/н д/н   .  . 0.04772 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Весельська Зоя Михайлiвна 
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" строком на 5 рокiв. Весельська З.М. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.04772 %. 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, -  технiк. 

24.11.2017 
припинено 

повноваження 
Голова Правлiння Зубко Сергiй Геннадiйович д/н д/н д/н   .  . 11.27053 

Зміст інформації 
В зв'язку з обранням Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 
24.11.2017 року) з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" припиненi повноваження Голови 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Зубка Сергiя Геннадiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в 
розмiрi 11.27053 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посадi Голови Правлiння 
перебував з 11.12.2012 р. 

24.11.2017 обрано Голова Правлiння Зубко Сергiй Геннадiйович д/н д/н д/н   .  . 11.27053 
Зміст інформації 
В зв'язку iз необхiднiстю обрання складу Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" Зубко Сергiй Геннадiйович 
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй" вiд 24 листопада 2017 року (Протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 24.11.2017 року) обраний Головою Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцiй" строком на 5 рокiв. Зубко С.Г. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 11.27053 %. 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, -  голова правлiння ПАТ "Житомирський ЗОК". 

 
 


