
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
 27.01.2020  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 4/2020  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Голова правлiння       Михайлов Олексiй Володимирович 

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

68162, Одеська обл., село Базар'янка, вулиця Шевченка, будинок № 37 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00413446 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(04844) 3-25-51 (048) 777-37-30 

6. Адреса електронної пошти 

perlina@te.net.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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



Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 
    

 (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 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Т.в.о. 

Голови 

правлiння 

Пономарьов Вячеслав 

Миколайович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.) (надалi – ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"), вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб емiтента: 

Припинено повноваження. Т.в.о. Голови правлiння – Пономарьов Вячеслав Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 

особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 10.07.2019р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 
Гайдаржi Iгнат Федорович д/н 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член правлiння – Гайдаржi Iгнат Федорович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) 

з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.01.2008 р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Михайлова Євгенiя 

Петрiвна 
д/н 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 

Припинено повноваження. Член правлiння – Михайлова Євгенiя Петрiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 

надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 25.01.2008 р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 обрано 
Голова 

правлiння 

Михайлов Олексiй 

Володимирович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Голова правлiння – Михайлов Олексiй Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 

25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – безстроково. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «Перлина Бурнасу». 

25.01.2020 обрано 
Член 

правлiння 
Гайдаржi Iгнат Федорович д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член правлiння – Гайдаржi Iгнат Федорович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у 

зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА 

ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу –безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Головний агроном ПАТ СП «Чорноморська перлина». 

25.01.2020 обрано 
Член 

правлiння 

Михайлова Євгенiя 

Петрiвна 
д/н 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 

Обрано. Член правлiння – Михайлова Євгенiя Петрiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у 

зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА 

ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу –безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

головний бухгалтер ПАТ СП «Чорноморська перлина». 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради, 

незалежний 

директор 

Цап Валерiй 

Володимирович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради, незалежний директор – Цап Валерiй Володимирович (згоду на розкриття паспортних 

даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.08.2018р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Незалежний 

директор 

Чернуха Андрiй 

Костянтинович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Незалежний директор – Чернуха Андрiй Костянтинович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою 

не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.08.2018р. по 25.01.2020 р. 



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 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

представник акцiонера – 

Олiйникова Iгоря 

Iвановича – Бойко Олена 

Iгорiвна 

д/н 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради, представник акцiонера – Олiйникова Iгоря Iвановича – Бойко Олена Iгорiвна (згоду на 

розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Акцiонер володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента: 9,745582%. Представник акцiонера, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 25.08.2018р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

представник акцiонера – 

ТОВ 

"КРИМВИНОПТТОРГ" – 

Балабатько Iгор 

Дмитрович 

д/н 0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради, представник акцiонера – ТОВ "КРИМВИНОПТТОРГ" – Балабатько Iгор Дмитрович 

(згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi 

рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Акцiонер 

володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 16,1234%. Представник акцiонера, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 25.08.2018р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

представник акцiонера – 

БАЛАБАТЬКО Iгоря 
д/н 0 



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 

Дмитровича – Макаруха 

Назарiй Зiновiйович 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради, представник акцiонера – БАЛАБАТЬКО Iгоря Дмитровича – Макаруха Назарiй 

Зiновiйович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на 

пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). 

Акцiонер володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 16,1234%. Представник акцiонера, часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.08.2018р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

представник акцiонера 

ТОВ "IНТЕРКОНТРАКТ" 

– Балабатько Олег 

Дмитрович 

д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Голова Наглядової ради – представник акцiонера ТОВ "IНТЕРКОНТРАКТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 25474905) – 

Балабатько Олег Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною 

необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 

вiд 25.01.2020р.), та рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №25/01/2020 вiд 25.01.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. 

Акцiонер володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 40,573%. Представник акцiонера, часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Генеральний директор (основне мiсце роботи) ТОВ "IНТЕРКОНТРАКТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 25474905). 

25.01.2020 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Балабатько Iгор 

Дмитрович 
д/н 16.1234 

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 

Обрано. Член Наглядової ради – Балабатько Iгор Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 

25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володiє в 

статутному капiталi емiтента: 16,1234%. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «КРИМВИНОПТТОРГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34541887). 

25.01.2020 обрано 

Член 

Наглядової 

ради, 

незалежний 

директор 

Цап Валерiй 

Володимирович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член Наглядової ради, незалежний директор – Цап Валерiй Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 

особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер, не працює. 

25.01.2020 обрано 

Член 

Наглядової 

ради, 

незалежний 

директор 

Кулiш Андрiй Сергiйович д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член Наглядової ради, незалежний директор – Кулiш Андрiй Сергiйович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою 

не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 



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 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: Директор Київська фiлiя ТОВ «Євпаторiйський завод класичних вин» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

41264902). 

25.01.2020 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Вiнiченко Андрiй 

Володимирович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член Наглядової ради – Вiнiченко Андрiй Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 

25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "РОНА РЕСУРС" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37891941), Начальник вiддiлу 

технiчного супроводження (основне мiсце роботи) з 17.10.2011 р. по 31.05.2016 р.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ВКФ "АЗОВОПТТОРГ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 25222351), Начальник вiддiлу технiчного контролю з 01.06.2016 р. по 

03.01.2017 р.; З 01.11.2017 року по теперiшний час працює Директором (основне мiсце роботи) ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ГРАУНД 

КОМПАНI" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34564600, мiсцезнаходження: 69096, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вулиця 

Каховська, будинок 3, кiмната 5). 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

представник акцiонера 

ТОВ 

«КРИМВИНОПТТОРГ» – 

Антонов Костянтин 

Васильович 

д/н 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 

Припинено повноваження. Голова Ревiзiйної комiсiї – представник акцiонера ТОВ «КРИМВИНОПТТОРГ» (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 34541887) – Антонов Костянтин Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 

25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.01.2008р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Стефанiка Олександр 

Володимирович 
д/н 0.031665 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член Ревiзiйної комiсiї – Стефанiка Олександр Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 

особою не надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.) Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,031665 

%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.01.2008 р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Горак Людмила Петрiвна д/н 0.000197 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член Ревiзiйної комiсiї – Горак Людмила Петрiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 

надано) з 25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,000197 %. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 25.01.2008 р. по 25.01.2020 р. 

25.01.2020 обрано 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Антонов Костянтин 

Васильович 
д/н 0 



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 

Зміст інформації: 

Обрано. Голова Ревiзiйної комiсiї – Антонов Костянтин Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 

25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – 5 рокiв. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ СП «Чорноморська перлина». 

25.01.2020 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Волошин Андрiй 

Вiкторович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член Ревiзiйної комiсiї – Волошин Андрiй Вiкторович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 

25.01.2020 р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП 

"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу – 5 рокiв. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: iнженер з охорони працi ТОВ «ОЗКВИН». 

25.01.2020 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Петренко Олена Сергiївна д/н 0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член Ревiзiйної комiсiї – Петренко Олена Сергiївна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 25.01.2020 

р. у зв’язку iз органiзацiйною необхiднiстю та на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА 

ПЕРЛИНА" (Протокол №1/2020 вiд 25.01.2020р.). Строк, на який призначено особу –5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

бухгалтер ПАТ СП «Чорноморська перлина». 



 


