
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" 

ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446 

місцезнаходження: Україна, 68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. 
Шевченка, буд. 37 

(надалі – "Товариство") 

Товариство цим повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 25 січня 2020 року об 12:00 годині за київським часом, за адресою: 
Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. Шевченко, 2 б (у Таборі праці та 
відпочинку), в приміщенні їдальні №1. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства відбудеться 25 січня 2020 року з 11:00 до 11:50 години за адресою: Одеська обл., 
Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. Шевченко, 2 б (у Таборі праці та відпочинку), в приміщенні 
їдальні №1. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 21 січня 2020 року. 

(Оголошення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розміщено у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 18.12.2019 16:52:01 та розміщено на персональному сайті Товариства http://obsp.od.ua: 
18.12.2019). 
 
Пропозицію щодо внесення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства нових проектів рішень з них вносить, згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», Балабатько Ігор Дмитрович є власником пакета акцій Товариства у кількості 4 073 422 
простих іменних акцій, що становить 16,123424% статутного капіталу Товариства, а саме: 
 

Порядок денний доповнено наступними проектами рішень: 
 
Проект рішення №2 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної 
комісії – Клишко Денис Геннадійович, Члени лічильної комісії – Матіяш Валерій Миколайович та 
Каразейська Євгенія Дмитрівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту 
закриття загальних зборів акціонерів. 
 
Проект рішення №2 з питання №12: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв’язку із 
приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства») (редакція акціонера 
Балабатько Ігор Дмитрович). 
 
Проект рішення №2 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про 
Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну 
комісію»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до 
ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень 
Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. (редакція акціонера Балабатько Ігор Дмитрович). 
 
Проект рішення №2 з питання №23: Обрати Правління Товариства в наступному складі: 

http://obsp.od.ua/


Голова правління – Михайлов Олексій Володимирович;  
Член правління – Гайдаржі Ігнат Федорович; 
Член правління Михайлова Євгенія Петрівна 
Правління набуває повноваження з 27 січня 2020 року. 
 

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25 січня 2020 року, складений з 

урахуванням вищезазначених змін: 
 
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної 
комісії – Клишко Денис Геннадійович, Члени лічильної комісії – Матіяш Валерій Миколайович та 
Хотін Михаїл Анатолійович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту 
закриття загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення №2 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної 
комісії – Клишко Денис Геннадійович, Члени лічильної комісії – Матіяш Валерій Миколайович та 
Каразейська Євгенія Дмитрівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту 
закриття загальних зборів акціонерів. 

 
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Цапа Валерія 
Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Піщанську Ірину Володимирівну на час 
проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол 
загальних зборів. 

 
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення 
загальних зборів акціонерів Товариства: 

− для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; 

− заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного 
розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; 

− питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю 
Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного 
найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє 
пропозицію); 

− питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та 
пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є 
процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; 

− для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно 
кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; 

− кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на 
Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та 
отримали відповідну згоду. 

 
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління. 

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. 
Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2018 року задовільною. 



 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати 
роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною. 
 
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії 
Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати 
роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2018 року задовільною. 
 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 
Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 
рік. 
 
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 
Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту 
за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. 
 
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2018 році. 
Проект рішення №1 з питання №9: Отриманий прибуток Товариства направити на поповнення 
оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати. 
 
10. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне. 
Проект рішення №1 з питання №10: У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» 
(надалі – Закон) змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є 
його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи залишається без змін: 00413446. 
 
11. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу. 
Проект рішення №1 з питання №11: У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне 
затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" 
(англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "CHORNOMORSKA PERLINA"; російською 
мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА") скорочене найменування – ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" 
(англійською мовою – PrJSC "CHORNOMORSKA PERLINA"; російською мовою – ЧАО СП 
"ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"). 
 
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. 

Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №12: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв’язку із 
приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»). 
Проект рішення №2 з питання №12: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв’язку із 



приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства») (редакція акціонера 
Балабатько Ігор Дмитрович). 
 
13. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної 

реєстрації нової редакції Статут Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №13: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства 
Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової 
редакції Статуту Товариства Голові виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім 
особам.  

 
14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням 

діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, 
затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої 
особи на підписання внутрішніх положень Товариства. 

Проект рішення №1 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про 
Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну 
комісію»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до 
ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень 
Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. 
Проект рішення №2 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про 
Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну 
комісію»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до 
ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень 
Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. (редакція акціонера Балабатько Ігор Дмитрович). 
 
15. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2019 році, щодо 

погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством з Публічним 
акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 
21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів. 

Проект рішення №1 з питання №15: Підтвердити та схвалити рішення Наглядової ради Товариства 
щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством правочинів, в 
тому числі кредитних договорів з акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 21677333) на загальну суму 63 100 000 грн.00 коп. (шістдесят три мільйони 
сто тисяч) і 160 000 (сто шістдесят тисяч) доларів США 00 центів. 
 
16. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2019 році, щодо 

погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством правочинів, в 
тому числі кредитних договорів. 

Проект рішення №1 з питання №16: Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 
2019 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством 
правочинів, в тому числі кредитних договорів. 
 
17. Про повноваження Наглядової ради Товариства погоджувати значні правочини, які 

укладатимуться Товариством, у випадках, передбачених законом, а також визначати особу 
або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства. 

Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити повноваження Наглядової ради Товариства 
погоджувати значні правочини, які укладатимуться Товариством, у випадках, передбачених 
законом, а також уповноважити Голову виконавчого  органу на підписання таких правочинів від 
імені Товариства. 
 
18. Про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариством, в тому числі 



кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів з банківськими 
установами та іншими суб’єктами господарювання, з метою проведення ефективної 
господарської діяльності Товариства. 

Проект рішення №1 з питання № 18: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на 
підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції 
Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів 
акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 
рік.  

Характер правочинів: договори застави, договори поруки, кредитні договори в тому числі, але не 
обмежуючись та інші договори з банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання,  
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 
рік.  

 Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 250 % вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.   
Уповноважити Голову виконавчого  органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої 
граничної вартості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, 
Законом України «Про акціонерні товариства».  
 
19. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №19: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства 
з 25 січня 2020 року, а саме: 
Голова Наглядової ради, незалежний директор – Цап Валерій Володимирович;  
Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович; 
Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович; 
Член Наглядової ради – Бойко Олена Ігорівна; 
Незалежний директор – Чернуха Андрій Костянтинович. 
 
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного 
голосування) 

 
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.  

Проект рішення №1 з питання №21: Затвердити умови цивільно-правових договорів 
(контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі 
договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства 
підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, 
відповідно до затверджених умов. 
 
22. Про припинення повноважень Правління Товариства. 
Проект рішення №1 з питання № 22 Припинити повноваження Правління Товариства з 25 січня 2020 
року, а саме: 
Т.в.о. Голови правління – Пономарьов Вячеслав Миколайович;  
Член правління – Гайдаржі Ігнат Федорович; 
Член правління Михайлова Євгенія Петрівна 



 
23. Про обрання Правління Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №23: Обрати Правління Товариства в наступному складі: 
Голова правління – Пономарьов Вячеслав Миколайович;   
Член правління – Гайдаржі Ігнат Федорович; 
Член правління Михайлова Євгенія Петрівна 
Правління набуває повноваження з 27 січня 2020 року. 
Проект рішення №2 з питання №23: Обрати Правління Товариства в наступному складі: 
Голова правління – Михайлов Олексій Володимирович;  
Член правління – Гайдаржі Ігнат Федорович; 
Член правління Михайлова Євгенія Петрівна 
Правління набуває повноваження з 27 січня 2020 року. 

 
24. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №24: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства 
з 25 січня 2020 року, а саме: 
Голова Ревізійної комісії – представник ТОВ «Кримвиноптторг» Антонов Костянтин Васильович 
Член Ревізійної комісії  Стефаніка Олександр Володимирович  
Член Ревізійної комісії – Горак Людмила Петрівна 

 
25. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення №1 з питання №25: Обрати Ревізійну косію Товариства в наступному складі: 
Голова Ревізійної комісії – Антонов Костянтин Васильович 
Член Ревізійної комісії Волошин Андрій Вікторович 
Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна. 
 
Ревізійна комісія Товариства набуває повноваження з 27 січня 2020 року. 

 
26. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з 

членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.  

Проект рішення №1 з питання №26: Затвердити умови цивільно-правових договорів 
(контрактів),  що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі 
договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства 
підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, 
відповідно до затверджених умов. 
 


