
Протокол № 1 
Загальних  зборів  акціонерів  Приватного  акціонерного товариства 

„Каховський агроспецпостач” 
 
12 квітня 2013 року, 16-00 годин 
Місце проведення:  Херсонська обл., м.Каховка, вул. Мелітопольська,19 
          
        Кількість акцій (голосів) в статутному капіталі ПрАТ „Каховський 
агроспецпостач”, надалі- Товариство, 392400( триста дев`яносто дві тисячі 
чотириста) простих іменних акцій. 
         Повідомлення про загальні збори  ПрАТ „Каховський агроспецпостач”, надалі 
– Збори та  порядок денний згідно Статуту Товариства оприлюднено в 
загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та 
фондового  ринку, на сайті  stockmarket.gov.ua на власному сайті kahovargo.pat.ua  
персонально розіслано поштою акціонерам простими листами, опубліковано в 
офіційному друкованому видані Національної  комісії з цінних паперів відповідно 
до вимог чинного законодавства України. 
          Право на участь у Зборах Товариства та право на голосування по всім 
питанням мають 8 акціонерів, що в совокупності володіють 378595 акціями 96,48% 
від статутного фонду Товариства. На балансі товариства власних акцій немає. 
          Згідно статті 44 Закону України „ Про господарські товариства” та  Статуту 
Товариства голосування на зборах проводиться за принципом  одна акція- один 
голос методом відкритого голосування. 
           Кожен із зареєстрованих на Зборах акціонерів отримав мандат(картку), що 
підтверджує кількість акцій, якими він володіє (кількість голосів, що він має 
відповідно до реєстраціі). 
           Збори відкрив Директор Горішній Євген Іванович, який запросив Мандатну 
комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів та наявність ( або 
відсутність) кворуму. 
 Голова мандатної  комісіі  Оленіч В.В. доповіла про наступне:  
- проведена реєстрація акціонерів, в результаті якої  складено протокол; 
- загальна кількість голосів, включених до переліку акціонерів, які мають право 

на участь у загальних зборах - 392400, що складає 100% від статутного фонду; 
- загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, 

які зареєструвалися для участі у загальних зборах 378595; 
- кворум загальних зборів становить 96,48% відсотків від загальноі кількості 

випущених акцій. 
  Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом Товариства необхідний       
кворум для проведення зборів  є, збори є правомочними і правомочні вирішувати 
будь-які питання. 
 
Директором Горішнім Євгеном Івановичем оголошено наступний порядок денний: 
     1.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення 
зборів, обрання лічильної  комісіі. 
     2.Звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності в 
2012 році та основні напрямки діяльності на 2013 рік. 



     3. Звіт Наглядової ради акціонерів про роботу у 2012 році. 
     4.Звіт Ревізора про роботу у 2012 році. 
     5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за  2012 рік. 
     6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття 
збитків) за 2012 рік. 
                              
                             РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
         По першому питанню:  „Обрання голови та секретаря зборів, затвердження 
регламенту  проведення зборів, обрання лічильної комісіі” 
Слухали :  Директора  Горішнього Євгена Івановича, який вніс пропозицію обрати 
головою Зборів Горішнього І.П., а секретарем обрати Сургай Л.А.  У зв`язку  із 
невеликою кількістю акціонерів Товариства покласти на голову  загальних зборів 
обов`язок здійснювати підрахунок голосів. Затвердити порядок ведення 
(регламент) загальних зборів акціонерів товариства:   рішення з питань порядку  
денного загальних зборів приймаються відкритим  голосуванням, шляхом підняття 
мандатів, голосування проводиться за принципом: одна акція-один голос; 
встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів   
необмежений.; встановити, що бажаючі  виступити з питань порядку денного 
Зборів пропозиції та запитання надають з місць, по закінченні доповіді з 
повідомленням прізвища, ім`я та по-батькові акціонера. Збори провести без 
перерви. Нагадано, що відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до 
порядку денного загальними зборами, не розглядаються та рішення по ним не 
приймаються.             
          Інших пропозицій, та коригувань від акціонерів, які брали участь у Зборах, не 
надходило. 
           Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: „за” 378595голосів, що становить100% 
присутніх на зборах, „проти” 0 голосів, що становить 0 %, „ утримались” 0 
голосів,що становить 0 %.  
           По першому питанню порядку денного  прийнято рішення: обрати головою 
зборів Горішнього І.П., а секретарем обрати Сургай Л.А.; у зв`язку із невеликою 
кількістю акціонерів Товариства покласти на голову загальних зборів та секретаря 
загальних зборів обов`язок здійснювати підрахунок голосів; затвердити  порядок 
ведення (регламент) загальних зборів товариства: рішення з питань порядку 
денного загальних зборів приймаються відкритим голосуванням, шляхом підняття 
мандатів, голосування  проводиться за принципом: одна акція- один голос; по всім 
питанням доповідачем термін доповідей не обмежувати. Збори провести  без 
перерви. Пропозиції та запитання надавати 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 приймаються. 
          По другому питанню: „ Звіт директора Товариства про результати фінансово- 
господарської діяльності за 2012рік та основні напрямки діяльності на 2013рік” 
     Слухали: Директора Горішнього Євгена Івановича, який довів до відома 
акціонерів результати господарської діяльності, фінансові результати діяльності 



товариства, статті надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2012р. 
та баланс товариства за 2012р. та основні напрямки діяльності на 2013рік. 
Акціонери Товариства обговорили звіт Товариства та запропонували взяти  його до 
уваги. 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від  акціонерів, які брали участь у 
Зборах, не надходило. 
Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: „за” 378595голосів, що становить100% 
присутніх на зборах, „проти” 0 голосів, що становить 0 %, „ утримались” 0 
голосів,що становить 0 %. 
      По другому питанню порядку денного прийнято рішення: звіт Директора 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік взяти до 
уваги. 
 
          По третьому питанню: „ Звіт Наглядової ради акціонерів про роботу у 
2012році” 
Слухали: Голову наглядової ради Горішнього О.І., який доповів про роботу 
наглядової ради. 
Запропоновано для голосування: Звіт Наглядової ради затвердити. 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які брали участь у 
Зборах, не надходило. 
Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: „за” 378595голосів, що становить100% 
присутніх на зборах, „проти” 0 голосів, що становить 0 %, „ утримались” 0 
голосів,що становить 0 %. 
            По третьому питанню порядку денного прийнято рішення: Звіт Наглядової 
ради затвердити. 
 
           По четвертому питанню: „ Про затвердження звіту та висновків ревізійної 
комісії Товариства за звітний період” 
  Слухали: Ревізора- Жеребну О.Ф., яка доповіла результати перевірки фінансової 
звітності  товариства, детально проаналізувала статті надходжень та витрат. Ревізор 
підтверджує баланс товариства за 2012р., порушень у фінансовій звітності не 
виявлено. Запропоновано для голосування: висновок Ревізора Затвердити. 
             Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які брали участь 
у Зборах, не надходило. 
Вказані пропозиції винесені  на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: „за” 378595голосів, що становить100% 
присутніх на зборах, „проти” 0 голосів, що становить 0 %, „ утримались” 0 
голосів,що становить 0 %. 
             По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення: звіт Ревізійної 
комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2012 фінансовому році 
затвердити. 
 
               
               По п`ятому: „ Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2012рік”. 



Слухали: головного бухгалтера Селезньову Тамару Олександрівну, яка оголосила 
річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік та запропонувала затвердити 
річний звіт дирекції, баланс товариства за 2012р., фактичне використання коштів за 
2012р. 
               Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які брали 
участь у Зборах, не надходило. 
 Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: „за” 378595голосів, що становить100% 
присутніх на зборах, „проти” 0 голосів, що становить 0 %, „ утримались” 0 
голосів,що становить 0 %. 
                По п`ятому питанню порядку денного прийнято рішення: річну фінансову 
звітність Товариства за 2012 рік затвердити. 
                 По шостому питанню: „ Про розподіл прибутку ( покриття збитків) 
Товариства за 2012 рік. 
  Слухали: Селезньову Тамару Олександрівну, яка  повідомила, що за  підсумками 
роботи у 2012році в результаті фінансово- господарської діяльності були отримані 
збитки у розмірі 123,6 тис.грн. В зв`язку з цим дивіденди не нараховуються, а 
вказану суму збитків  запропоновано погасити за рахунок нерозподіленого 
прибутку минулих років. 
                 Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які брали 
участь у Зборах, не надійшло. 
   Вказані пропозиції  винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: „за” 378595голосів, що становить100% 
присутніх на зборах, „проти” 0 голосів, що становить 0 %, „ утримались” 0 
голосів,що становить 0 %. 
                  По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:  отримані 
збитки  покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років; дивіденди не 
нараховувати. 
                   Заключне слово надане Голові зборів Горішньому І.П., який подякував 
акціонерам за підтримку при вирішенні поточних справ. 
                    Всі питання порядку денного Зборів розглянуто і по ним прийняті 
рішення. Зауважень по веденню Зборів не  надійшло. Збори оголошено закритими. 
 
                    За підсумками Зборів оформлений протокол. 
 
 
 
                           Голова зборів_________________/ Горішній І.П./ 
 
 
                           Секретар зборів_______________/Сургай Л.А./     

                              


