
                                           П Р О Т О К О Л                                                                                                                                 
   
загальних зборів  акціонерів приватного акціонерного товариства 
 „Каховський агроспецпостач”    
   
м.Каховка                                                         27 квітня 2012 року 
                             
                           І.Відкриття зборів. 
 
1. Повідомлення про кворум. 
    
   Відкрив збори голова наглядової ради ПрАТ „Каховський 
агроспецпостач”  Горішній Олексій Іванович.Слово для 
повідомлення про результати реєстрації акціонерів для участі в 
зборах надано голові  мандатної комісії Оленіч В.В. 
      Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції 
іменні прості: свідотство про реєстрацію випуску №68/21/1/11 від 
01 червня 2011року, видане Херсонським ТУДКЦПФР: код 
випуску відсутній. 
Номінальна вартість акції 0.25 грн: 
Кількість акцій-392400 шт.: загальна номінальна вартість-98100грн. 
       Станом на день проведення зборів в реєстрі власників простих 
іменних акцій  ПрАТ” Каховський агроспецпостач” зареєстровано 
13 акціонерів-власників акцій товариства, яким належать усі 
392400шт. акцій випуску. 
         Згідно протоколу реєстрації акціонерів(їх представників) для 
участі в загальних зборах зареєструвалось всього акціонерів- 
 Видано бюлетенів на загальну кількість  381810 шт акцій(голосів), 
що складає  97,30    % від загальної кількості акцій, що мають право 
голосу на загальних зборах. 
Відповідно до ст.41 Закону України  „Про господарські  
товариства” загальні збори визнаються такими, що набрали кворум. 
          Запитань, заперечень, зауважень щодо процедури реєстрації 
учасників зборів від акціонерів не надійшло. 
           Одноголосно збори визнаються правомочними для 
прийняття рішень з усіх питань порядку денного. 
 
 

       2.Обрання голови та секретаря зборів.  



Для роботи зборів було запропоновано головою зборів обрати 
Горішнього І.П., а секретарем- Сургай Л.А. 
       Голосували: „за”   - одностайно 

             3. Вибори лічильної комісії. 
Враховуючи невелику кількість присутніх на зборах акціонерів, 
запропоновано доручити підрахування результатів голосування з 
питань порядку денного робочій президії.          
          Інших пропозицій та заперечень не надійшло. 
 Голосували: „за”   - одноголосно. 
          4. Повідомлення про порядок денний. 
Голова зборів повідомив, що пропозиції від акціонерів за 20 днів 
до проведення зборів щодо внесення  змін та доповнень до 
порядку денного не надійшло. 
           Згідно повідомленню про скликання загальних зборів 
товариства порядок денний такий: 
            1.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 
2011 рік. 
            2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії. 
            3. Затвердження результатів діяльності, балансу 
товариства і розподілу прибутку за 2011рік. 
            4. Про попереднє  схвалення значних  правочинів, які 
можуть  вчинятися протягом року. 
             5. Затвердження регламенту зборів. 
 Затвердженний регламент  ведення зборів: 
 По всіх питаннях доповідачам термін доповідей  не обмежувати. 
Збори провести  без перерви. 
Пропозиції та запитання  подавати  з місць по закінченні  
доповіді з повідомленням прізвища, ім”я та по-батькові 
акціонера. 
Виступаючим також термін не обмежувати. 
Нагадано, що відповідно до чинного законодавства питання, не  
внесені до порядку денного, загальними зборами не 
розглядаються та рішення  по ним не проиймаються. 
            6. Прийняття форми голосування  з питань порядку 
денного. 
Голосування на зборах акціонерів проводиться за принципом: 
одна акція- один голос. 
 



Надійшла  пропозиція: по всіх  питаннях порядку денного 
прийняти відкриту форму голосування. 
              Інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: „ за”  - одноголосно. 
               
               ІІ. Розгляд порядку денного. 
  
1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2011 

рік. 
Доповідач- директор ПрАТ” Каховський агроспецпостач” 
Горішній Євген Іванович, який довів до відома акціонерів 
результати  господарської діяльності, фінансові  результати 
діяльності товариства, статті надходжень та видатків, фактичне 
використання  коштів в 2011 році та баланс товариства за 
2011рік.  Пропонується прибуток товариства  направити на 
поповнення  обігових коштів та на інші цілі розвитку 
товариства. 
            Запитань від акціонерів не надійшло. 
             Виступаючих немає. 
Надійшла пропозиція:  Затвердження  звіту директора та 
балансу товариства за 2011 рік  провести після заслуховування 
звіту та висновків наглядової ради  та ревізійної комісії. 
Інших пропозицій та заперечень не надійшло. 
              Голосували:  „за” 381810   голосів (  97,30  %). 
 „проти”- 0. „утрималось”- 0. Рішення прийняте. 
 
2. Звіт наглядової ради. 
Голова  наглядової   ради Горішній Олексій Іванович доповів, 
що в нас колектив невеликий і немає ніякого резону розподіляти 
функції наглядової ради і дирекції. 
Треба не наглядати, а разом вирішувати  в своїй повсякденній 
роботі проблеми,  яких у нас предостатньо. 
Єдине, по чому ми прийняли  фіксоване  рішення- це  
доцільність витрат грошових ресурсів на поквартальне  
преміювання  трудового коллективу та розподіл прибутку  по  
 
результатах  роботи за рік, який ми направляємо на розвиток 
виробництва товариства, як це робилося й раніше. 
          



3. Звіт та висновки ревізійної комісії. 
Ревізор  товариства Жеребна Олександра  Федорівна доповіла  
результати  перевірки фінансової звітності товариства, детально 
проаналізувала статті надходжень та витрат. 
Ревізор підтверджує баланс товариства за 2011рік. 
Порушень у фінансовій звітності  не виявлено. 
Бажаючих виступити та запитань  від акціонерів  немає. 
      Запропоновано для голосування: висновок Ревізора затвердити. 
Інших пропозицій для  голосування не надійшло. 
         Голосували: „ за” 381810  голосів( 100%). 
         „ Проти-„ 0.  „Утрималось”-0.  Рішення прийняте. 
 

4. Затвердження  результатів діяльності, балансу товариства і 
розподіл прибутку за 2011 рік. 

Обговорення питань порядку денного. 
Виступив Ткачук А.М., який відмітив, що працювали ми добре.Звіт  
директора товариства та акт ревізійної комісії пропоную 
затвердити. Для розвитку товариства нам недостає коштів. Інвестор  
до нас  не прийде,  тому нам треба  продавати металобрухт та інші 
цінності для поповнення обігових коштів. 
         Запропоновано затвердити  річний звіт виконавчого органу, 
баланс товариства за 2011 рік, фактичне використання  коштів за 
2011  рік. 
Весь прибуток  направити на поповнення обігових коштів та інші  
статті, направлені на розвиток виробництва. Дивіденди не 
нараховувати.  
Інших пропозицій не надійшло. 
            Голосували:”за”- 381810   голосів(100%). 
            „Проти”-0.       „Утрималось”-0. 
Таким чином, прийняте рішення: затвердити річний звіт  
виконавчого органу, баланс товариства за 2011рік, фактичне 
використання коштів за 2011рік. Весь прибуток за 2011рік 
направити на розвиток виробництва. Дивіденди  не нараховувати.  

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які   можуть 
вчинятися протягом року. 

Доповідач- голова зборів. 
Доповів про мотиви необхідності попереднього схвалення 
значних правочинів( на сумму понад 25% вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які 



можуть вчинятися ПрАТ „ Каховський агроспецпостач” 
протягом року у ході поточної господарської діяльності, в тому 
числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів  
застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, 
майнових прав, договорів відступлення права вимоги та 
переведення  боргу, оренди та інших договорів, за якими ПрАТ” 
Каховський агроспецпостач” виступає будь-якою із сторін, із 
зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним 
незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості 
майна товариства, /зменшення вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих 
коливань курсу гривні до іноземних валют. 
  Запропоновано: 
-відповідно до вимог ст.70ЗУ” Про акціонерні товариства” 
попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися 
ПрАТ”Каховський агроспецпостач” протягом року від 
прийняття цього рішення у ході поточної господарської 
діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними  
останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: 
кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, 
іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових 
прав, договорів відступлення права вимоги та переведення 
боргу, оренди та інших договорів, за якими ПрАТ”Каховський 
агроспецпостач” виступає будь-якою їз сторін, з максимальною 
сумою їх граничної сукупної вартості до 1000000 ( один 
мільйон) гривень, із зазначенням, що вчинення значного 
правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому 
ринкової вартості майна товариства,  збільшення/зменшення 
вартості активів товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні 
до іноземних валют. 
- повноваження з визначення конкретних розмірів, 
строків,термінів, умов виконання договорів, відсоткової ставки 
за кредитними договорами надати наглядовій раді товариства. 
Запитань, заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосувало   „за”            (100%):   „Проти”-0:  „Утрималось”-0. 
 
 
Голова зборів                 Горішній І.П.    Секретар                Сургай Л.А.    


