
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата прийняття 
рішення  

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  

22.04.2015 припинено 
повноваження 

  Голова 
Наглядової ради  Гуз Ірини Костянтинівни   д/н д/н  д/н   0,0001 

Зміст інформації:  
22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» ( 
протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення щодо припинення 
повноважень голови наглядової ради: 
Гуз Ірини Костянтинівни (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала), розмір частки у статутному капіталі становить 0,0001 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 23.04.2014.  

      

22.04.2015 припинено 
повноваження 

  Член 
Наглядової ради 

 Гриценка 
Валентина 
Володимировича 

  д/н д/н  д/н   0,0001 

Зміст інформації:  
 22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» 
( протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення щодо припинення 
повноважень члена наглядової ради: 
Гриценка Валентина Володимировича (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала),  розмір частки у статутному капіталі 
становить 0,0001 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 23.04.2014.  

      

22.04.2015 припинено 
повноваження 

  Член 
Наглядової ради 

Тоцького Валентина 
Миколайовича   д/н д/н  д/н   0 

Зміст інформації:  

22.04.2015 р. SMA 03150220 



22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» ( 
протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення щодо припинення 
повноважень члена наглядової ради: 
Тоцького Валентина Миколайовича (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала),  розмір частки у статутному капіталі 
становить 0,00 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 23.04.2014.  

      

22.04.2015 обрано   Голова 
Наглядової ради 

 Гуз Ірину 
Костянтинівну   д/н д/н  д/н   0,0001 

Зміст інформації:  
 22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» 
( протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н), а також за рішенням наглядової ради 
(протокол від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення про обрання голови наглядової ради: 
Гуз Ірину Костянтинівну (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала), розмір частки у статутному капіталі становить 0,0001 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посади, які обіймає у юридичних особах -  Голова наглядової ради ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»;  Член наглядової ради ПАТ «1-й ЕЗПГР», 
Начальник департаменту по роботі з непрофільними активами та обліку прав на активи АСК «Укррічфлот»; Юрисконсульт апарату 
наглядової ради АСК «Укррічфлот»; Член ревізійної комісії АСК Укррічфлот.  
Період, місце роботи, займана посада – Член наглядової ради ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» з 26.04.2011 р.; Начальник департаменту по роботі з 
непрофільними активами та обліку прав на активи АСК «Укррічфлот» з 19.04.2009 р.; Юрисконсульт апарату наглядової ради АСК 
«Укррічфлот» з 01.10.2008 р.; Член ревізійної комісії АСК Укррічфлот з 03.02.2009 р. Особу призначено на 3 (три) роки.  

      

22.04.2015 обрано   Член 
Наглядової ради 

Тоцького Валентина 
Миколайовича   д/н д/н  д/н   0 

Зміст інформації:  
 22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» 
( протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення про обрання члена 
наглядової ради: 
Тоцького Валентина Миколайовича (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала),  розмір частки у статутному капіталі 
становить 0,00 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До призначення обіймав посаду 12.05.2008 – 13.08.2010 
р. генеральний директор ВАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»; 16.08.2010 – 10.05.2011 р. радник генерального директора АСК «Укррічфлот»; 09.06.2011 
– 18.11.2013 р директор ТОВ «Водний термінал». Особу призначено на 3 (три) роки.  

      

22.04.2015 обрано   Член 
Наглядової ради 

Зискінда Олександра 
Леонідовича   д/н д/н  д/н   0 

Зміст інформації:  

22.04.2015 р. SMA 03150220 



22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» ( 
протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення про обрання члена 
наглядової ради: 
Зискінда Олександра Леонідовича (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала),  розмір частки у статутному капіталі становить 
0,00 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посади, які обіймає у юридичних особах – директор Філії «Запорізький річковий порт» АСК «Укррічфлот». 
Період, місце роботи, займана посада -  08.07.2010-25.07.2010 – заступник начальника порту з експлуатації ДП «ЗРП» АСК «Укррічфлот»; 
26.07.2010 – 30.11.2012 р – начальник ДП «ЗРП» АСК «Укррічфлот»; 01.12.2012 – директор Філії «ЗРП» АСК «Укррічфлот». Особу 
призначено на 3 (три) роки.  

      

22.04.2015 припинено 
повноваження 

  Голова 
Ревізійної 
комісії 

Єрмоленко Світлани 
Вікторівни   д/н д/н  д/н   0,0001 

Зміст інформації:  
22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» ( 
протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення щодо припинення 
повноважень голови ревізійної комісії ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» 
Єрмоленко Світлани Вікторівни (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала), розмір частки у статутному капіталі становить 
0,0001 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 23.04.2014. Нікого не 
призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено) в зв’язку з ліквідацією ревізійної комісії.  

      

22.04.2015 припинено 
повноваження 

  Член 
Ревізійної 
комісії 

 Федор Ольгу 
Петрівну   д/н д/н  д/н   0 

Зміст інформації:  
22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» ( 
протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення щодо припинення 
повноважень члена ревізійної комісії ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» 
 Федор Ольгу Петрівну (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала), розмір частки у статутному капіталі становить 0,00 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 23.04.2014. Нікого не призначено 
(обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено) в зв’язку з ліквідацією ревізійної комісії.  

      

22.04.2015 припинено 
повноваження 

  Член 
Ревізійної 
комісії 

Терещенко Юрія 
Едуардовича   д/н д/н  д/н   0 

22.04.2015 р. SMA 03150220 



Зміст інформації:  
22 квітня 2015 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» ( 
протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» від 22.04.2015 року, б/н) було прийнято рішення щодо припинення 
повноважень члена ревізійної комісії ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ» 
 Терещенко Юрія Едуардовича (особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала), розмір частки у статутному капіталі становить 0,00 
%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 23.04.2014. Нікого не призначено 
(обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено) в зв’язку з ліквідацією ревізійної комісії.  

      

 
____________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
 

22.04.2015 р. SMA 03150220 
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