
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, 
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова Правлiння       Бабенко Iгор Iванович 

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

  М.П.  
23.06.2015 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвське пiдприємство по переробцi та реалiзацiї рибних товарiв "Чернiгiвриба" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 14021 м.Чернiгiв вул.Старобiлоуська, буд.69 

4. Код за ЄДРПОУ 14238455 

5. Міжміський код та телефон, факс 0462-651145 0462-651145 

6. Електронна поштова адреса 
 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.06.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 117 Вiдомостi НКЦПФР 24.06.2015 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.chernigivryba.com.ua в мережі Інтернет 24.06.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Дата 
вчинення дії 

Зміни (призначено 
або звільнено) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.06.2015 призначено 
Голова 

Правлiння 
Бабенко Iгор Iванович 

КЕ 880563 
29.12.1997 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення акцiонера вiд 23.06.2015р. подовжено термiн повноважень на 3 роки, посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: 
ТОВ "Трейд Постач" - головний бухгалтер, з 06.09.2011р. - голова правлiння ПрАТ "Чернiгiвриба" 

23.06.2015 призначено 
член 

Правлiння 
Юрков Олександр 
Олександрович 

НК 145690 
26.09.1996 Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення акцiонера вiд 23.06.2015р. подовжено термiн повноважень на 3 роки, посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: 
Служба автомобiльних дорiг у Чернiгiвськiй областi - начальник господарського вiддiлу, начальник диспетчерської служби, з 10.04.2012р. - член Правлiння ПрАТ "Чернiгiвриба" 

23.06.2015 призначено 
член 

Правлiння 
Бут Олена Вiталiївна 

НМ 280761 
01.02.2007 Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення акцiонера вiд 23.06.2015р. подовжено термiн повноважень на 3 роки, посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: 
ДП "Чернiгiвський Облавтодор" - заступник директора з економiчних питань, з 05.07.2011р. - головний бухгалтер ПрАТ "Чернiгiвриба" та з 06.09.2011р. - член Правлiння ПрАТ 
"Чернiгiвриба" 

 


