
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

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

Голова комiсiї з 
припинення       Рождьонний Олександр 

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

  М.П.  12.10.2018 
(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвський рiчковий порт»  

2. Організаційно-правова форма 
Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 
14000, Чернiгiвська область, мiсто Чернiгiв , вулиця Пiдвальна, 23 

4. Код за ЄДРПОУ 
03150220 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(04622) 4-31-48 (04622) 4-00-61 

6. Електронна поштова адреса 
desnaport@mail.cn.ua  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.10.2018 
 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

198 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку" 17.10.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://chernigivriverport.pat.ua в мережі Інтернет 13.10.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду 

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про 
припинення емітента Способи припинення 

1 2 3 4 

1 12.10.2018 єдиним акцiонером Товариства,який володiє 
100% акцiй  Приєднання 

Зміст інформації: 

12.10.2018 року єдиним акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (далi – Товариство), який володiє 
100% акцiй Товариства, - Приватним акцiонерним товариством «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (iдентифiкацiйний код – 00017733) 
(далi – Акцiонер) прийнято рiшення про припинення Товариства (спосiб припинення – приєднання). Рiшення прийнято у зв’язку iз 
оптимiзацiєю структури управлiння активами Акцiонера. 
 
Питання про припинення Товариства розглядалось Акцiонером – 12.10.2018 року. 
 
Рiшення прийнято Акцiонером одноособово у порядку визначеному в ст.49 Закону України «Про акцiонерi товариства», у зв’язку з чим, 
загальнi збори акцiонерiв не проводились. 
 
У приєднаннi беруть участь: 
1. Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвський рiчковий порт», мiсцезнаходження: 14000, Чернiгiвська область, мiсто Чернiгiв, вулиця 
Пiдвальна, 23 (товариство, що припиняється шляхом приєднання). 
2. Приватне акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот», мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електрикiв, буд.8 
(товариство, до якого здiйснюється приєднання). 
Умови приєднання: 
 
Згiдно з ч. 5 ст. 85 Закону України «Про акцiонернi товариства» не пiдлягають конвертацiї, у тому числi, акцiї товариства, що приєднується, 
власником яких є товариство, до якого здiйснюється приєднання. 
 
Вiдповiдно до п.1. Роздiлу IV Порядку скасування реєстрацiї випускiв акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.2013 за №822/23354, оскiльки, Акцiонеру, до якого здiйснюється приєднання, належать 
100 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що припиняється шляхом приєднання, такi акцiї не пiдлягають конвертацiї та анулюються шляхом 
скасування реєстрацiї їх випуску. 



№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про 
припинення емітента Способи припинення 

1 2 3 4 

Вiдповiдно до п.9 Роздiлу I Порядку здiйснення емiсiї та реєстрацiї випуску акцiй акцiонерних товариств, якi створюються шляхом злиття, 
подiлу, видiлу чи перетворення або до яких здiйснюється приєднання, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 09.04.2013 №520, 
зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 21.05.2013 за №795/23321, не пiдлягають конвертацiї акцiї акцiонерних товариств, що 
приєднуються, власником яких є акцiонерне товариство, до якого здiйснюється приєднання. 
 
Ураховуючи вищевикладене, акцiї Товариства не конвертуються, змiни до статутного капiталу Акцiонера не вносяться. 
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