
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 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 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

12.10.2018 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 
Гуз Iрина Костянтинiвна  0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про 
припинення повноважень Голови Наглядової ради Гуз Iрини Костянтинiвни, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр пакета 
акцiй Товариства, яким володiє - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 
20.03.2018 року. 
Замiсть особи, повноваження якої були припиненi за рiшенням Акцiонера, жодної особи не обрано/ не призначено. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 
Гуз Iрина Костянтинiвна  0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Гуз Iрини Костянтинiвни, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр пакета 
акцiй Товариства, яким володiє - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.03.2018 року. 
Замiсть особи, повноваження якої були припиненi за рiшенням Акцiонера, жодної особи не обрано/ не призначено. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Тоцький Валентин 
Миколайович 

 0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Тоцького Валентина Миколайовича, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр 
пакета акцiй Товариства, яким володiє - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 
20.03.2018 року.  
Замiсть особи, повноваження якої були припиненi за рiшенням Акцiонера, жодної особи не обрано/ не призначено. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради  

Зискiнд Олександр 
Леонiдович 

 0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

припинення повноважень Члена Наглядової ради Зискiнд Олександра Леонiдовича, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр 
пакета акцiй Товариства, яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував 
з 20.03.2018 року.  
Замiсть особи, повноваження якої були припиненi за рiшенням Акцiонера, жодної особи не обрано/ не призначено. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 припинено 
повноваження 

Генеральний 
директор 

Рождьонний Олександр 
Васильович 

 0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про 
припинення повноважень генерального директора Рождьонного Олександра Васильовича, згода на розкриття паспортних даних не надана. 
Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi 
перебував з 17.04.2013 року.  
Замiсть особи, повноваження якої були припиненi за рiшенням Акцiонера, жодної особи не обрано/ не призначено. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 обрано 

Голова 
Комiсiї з 

припинення 
Товариства 

Рождьонний Олександр 
Васильович 

 0 

Зміст інформації: 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про про 
створення Комiсiї з припинення Товариства, обрання та затвердження персонального складу Комiсiї з припинення Товариства, а саме: 
Голова Комiсiї з припинення Товариства Рождьонний Олександр Васильович, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр пакета 
акцiй Товариства, яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний до моменту державної 
реєстрацiї припинення Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Генерального директора Товариства та Директора Чернiгiвської 
Фiлiї Приватного акцiонерного товариства «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу – 
33787950) Приватного акцiонерного товариств «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (iдентифiкацiйний код– 00017733). 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 обрано 

Член Комiсiї 
з 

припинення 
Товариства 

Люшньова Тетяна 
Миколаївна 

 0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про про 
створення Комiсiї з припинення Товариства, обрання та затвердження персонального складу Комiсiї з припинення Товариства, а саме: 
Член Комiсiї з припинення Товариства Люшньова Тетяна Миколаївна, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр пакета акцiй 
Товариства, яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрацiї 
припинення Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера Товариства, Головного бухгалтера Чернiгiвської 
фiлiї Приватного акцiонерного товариства «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу – 
33787950), Провiдного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (iдентифiкацiйний код– 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

00017733) . 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  

12.10.2018 обрано 

Член Комiсiї 
з 

припинення 
Товариства 

Литвиненко Юлiя 
Павлiвна 

 0 

Зміст інформації: 

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) 12 жовтня 2018 року, у зв’язку iз прийнятим рiшенням про припинення Товариства шляхом приєднання, прийнято рiшення про про 
створення Комiсiї з припинення Товариства, обрання та затвердження персонального складу Комiсiї з припинення Товариства, а саме: 
Член Комiсiї з припинення Товариства Литвиненко Юлiя Павлiвна, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр пакета акцiй 
Товариства, яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрацiї 
припинення Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Юриста Товариства.  
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товариства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення Товариства 
шляхом приєднання.  
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