
ПРОТОКОЛ  
чергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ “Каховський агроспецпостач” 
Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2015 року о 16.00 за 

адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Мелітопольська, 19, в приміщенні актової зали. 
 Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах 15 годин 00 хвилин, кінець 

реєстрації 15 годин 45 хвилин. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23 

березня 2015 р.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 23 березня 2015 р. згідно зі зведеним обліковим 
реєстром власників цінних паперів, складеним Центральним депозитарієм (ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗІТАРІЙ УКРАЇНИ», код за 
ЄДРПОУ 30370711) – 13 фізичних осіб,  що володіють 392400 (Триста дев’яносто дві тисячі 
чотириста) простими іменними акціями. 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у 
загальних зборах ПрАТ « Каховський агроспецпостач» станом на 24 годину 23 березня 2015 
року згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним 
Центральним депозитарієм (ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗІТАРІЙ УКРАЇНИ», код за ЄДРПОУ 30370711) –  3 фізичні 
особи, що володіють простими іменними акціями в кількості 350905 штук. 

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвались для участі у загальних зборах, 350905, що становить 89,43%  від загальної 
кількості  акцій та 100 % від голосуючих акцій.  

Відповідно закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори  акціонерів 
ПрАТ “Каховський агроспецпостач” визнаються правомочними та вважаються відкритими. 

На загальних зборах передбачений наступний порядок голосування: 
Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. 
Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Збори вiдкрив Директор  Горiшнiй Євген Iванович, який оголосив 
Порядок денний: 

1 Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів, обрання 
лічильної комісії. 
2. 3віт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності у 2014 році та 
основні напрямки діяльності на 2015 рік. 
3.Звіт Наглядової ради акціонерів про роботу в 2014 р. 
4.Звіт  ревізора про роботу в  2014 р. 
5. 3атвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2014 рік.    
6.Затвердження порядку розподілу прибутку за  2014 р. 
7. Затвердження положень про загальні збори,  про наглядову раду, про виконавчий орган, 
про ревізора. 
8.Вибори членів  Наглядової ради. 
9.Вибори Ревізора. 

 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
По першому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря 

зборів». 
cлухали: Директора  Горiшнього Євгена Iвановича, який внiс пропозицiю обрати: 
Головою Зборів Горішнього Івана Павловича, Секретарем Зборів - _Сургай Людмилу 
Анатоліївну.                
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило. 
Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією:  



“за”- 350905 голосів, що становить 100% присутніх на зборах, “проти”- 0, 
“утримались”- 0. 

 «Обрання лічильної комісії»  
cлухали:   Горiшнього Івана Павловича, який  доповів, що на засіданні Наглядової  ради 
рекомендовано загальним зборам обрати лічильну комісію  в складі:  Оленіч Валентина 
Василівна та Рожкевич Ольга Семенівна . 

Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.          
Вказані пропозиції винесені на голосування. 

Результати голосування за пропозицією: “за”- 350905 голосів, що становить 100% 
присутніх на зборах, “проти”- 0, “утримались”- 0. 

«Затвердження регламенту проведення зборів» 
cлухали: Директора  Горiшнього Євгена Iвановича, який внiс пропозицію затвердити 
порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань 
порядку денного загальних зборів голосуються за бюлетенями; встановити час для доповідей 
з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань 
порядку денного Зборів – до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку 
денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з 
зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно нормам  чинного законодавства. Заяви та 
питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись 
Зборами не будуть. 

Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.          
Вказані пропозиції винесені на голосування. 

Результати голосування за пропозицією: “за”- 350905 голосів, що становить 100% 
присутніх на зборах, “проти”- 0, “утримались”- 0. 
 
По першому питанню порядку денного прийнято рішення: обрати головою зборів 
Горішнього І.П., секретарем зборів Сургай Л.А.. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб, а 
саме: 1.Оленіч В.В., 2. Рожкевич О.С.. Рішення з питань порядку денного загальних зборів 
голосуються за бюлетенями; встановити час для доповідей з питань порядку денного 
загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – 
до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів, подають заяви 
до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б 
згідно нормам чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть 
отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть. 
 

По другому питанню порядку денного Зборів: «3віт виконавчого органу про 
результати господарсько-фінансової діяльності у 2014 році та основні напрямки 
діяльності на 2015 рік.»  
слухали: Директора  Горiшнього Євгена Iвановича, який довів до відома акціонерів 
результати господарсько-фінансової діяльності товариства, статті надходжень та видатків, 
фактичне використання коштів в 2014 році та баланс товариства за 2014 р.  
 В обговоренні даного питання виступили: Рожкевич О.С., яка рекомендувала виконавчому 
органу видавати водію пальне тільки для доставки товарів від перевізників. Цього 
потребують економічні  обставини. 
Ткачук А.М.: така форма власності як акціонерне товариство, підходить тільки великим 
товариствам, а нам не підходить. 
Горішній Є.І.: якщо ми хочемо вижити в цей складний в економічному відношенні період, 
треба  входити в положення покупця, проявляти ввічливість, повагу, доброзичливість. Цього 
потребує нинішня жорстка конкуренція на ринку товарів- всі торгують, а виробництва немає. 
Акціонери Товариства обговорили звіт директора 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”- 350905 голосів, що становить 100% 
присутніх на зборах, “проти”- 0 голосів, що становить 0% , “утримались”- 0 голосів, що 
становить 0 % . 

слухали: Директора  Горiшнього Євгена Iвановича, який доповів про основні напрямки 
діяльності на 2015 рік.» та запропонував 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”- 350905 голосів, що становить 100 % 
присутніх на зборах, “проти”- 0 голосів, що становить 0 % , “утримались”-  0 голосів, 
що становить 0 % . 

По другому питанню порядку денного прийнято рішення:  звіт директора про 
результати фінансово-господарської діяльності 2014 роки взяти до уваги. Основні напрямки 
діяльності на 2015 рік.» затвердити. 

 
По третьому питанню порядку денного Зборів:  Звіт Наглядової ради акціонерів про 
роботу в 2014 р. 
cлухали: Голову Наглядової ради  Горiшнього О. I., який доповiв про роботу Наглядової ради..    
 Запропоновано для голосування:  Звiт 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”-350905_ голосів, що становить 100 % присутніх на 
зборах, “проти”- 0  голосів, що становить  100 % , “утримались”- 0 голосів, що становить  0 %.  
По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:  Звіт Наглядової ради про роботу в 
2014 р. затвердити. 
 
     По четвертому питанню порядку денного Зборів: «Звіт  Ревізора про роботу в  2014 р.» 
слухали: Ревiзора Жеребну О. Ф., яка  доповiла результати перевiрки фiнансової звiтностi 
товариства, детально проаналiзувала статтi надходжень та витрат. Ревiзор пiдтверджує баланс 
товариства за 2014 р., порушень у фiнансовiй звiтностi не виявлено. Запропоновано для голосування:  
висновок Ревiзора 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”- 350905 голосів, що становить  100 % присутніх на 
зборах, “проти”-  0  голосів, що становить  0 % , “утримались”-  0  голосів, що становить   0 % . 

По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:  Звіт  Ревізора про 
роботу в  2014 р. затвердити. 
По п’ятому питанню порядку денного Зборів: 3атвердження річного фінансового звіту та 
балансу товариства за 2014 рік.    
cлухали: Горiшнього Євгена Iвановича, який оголосив рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2014 
рiк та запропонував затвердити рiчний звiт дирекцiї, баланс товариства за 2014 р., фактичне 
використання коштiв за 2014 р. 
Інших пропозицій, зауважень від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило. 

Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: “за”- 350905 голосів, що становить  100 % присутніх на 
зборах, “проти”-  0  голосів, що становить  0 % , “утримались”-  0 голосів, що становить  0 % . 
По п’ятому питанню порядку денного прийнято рішення: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть 
Товариства за 2014 рiк. 
 
По шостому питанню порядку денного Зборів:   «Затвердження порядку розподілу прибутку 
за  2014 р.» 
cлухали: головного бухгалтера Селезньову Тамару Олександрiвну, яка повiдомила, що за пiдсумками 
роботи у 2014 роцi в результатi фiнансово-господарської дiяльностi був отриманий прибуток у 
розмiрi 100,4 тис. грн.  

Запропоновано прибуток використати на розвиток виробництва. 
    Інших пропозицій, зауважень від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило. 
    Вказані пропозиції винесені на голосування. 



Результати голосування за пропозицією: “за”- 350905  голосів, що становить  100 % присутніх 
на зборах, “проти”- 0  голосів, що становить  0 % , “утримались”- 0  голосів, що становить  0 %.  
По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:  прибуток використати на розвиток 
виробництва. 
 По сьомому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження положень про загальні 
збори,  про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізора» 

cлухали: Горiшнього Євгена Iвановича, який зачитав положення:  про загальні збори, про 
наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізора. Після обговорення запропоновано затвердити 
положення:  про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізора. 
    Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило. 
    Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: “за”- 350905  голосів, що становить 100% присутніх на 
зборах, “проти”- 0 голосів, що становить 100% , “утримались”-  0  голосів, що становить 0% .  
По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення: затвердити положення:  про 
загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізора. 

По восьмому питанню порядку денного Зборів: «Вибори членів  Наглядової ради» 
cлухали: Горiшнього Євгена Iвановича, який повідомив, що в зв’язку з закінченням терміну 

перебування на посадах членів Наглядової ради необхідно переобрати склад Наглядової ради.  Згідно 
заяві акціонера Горiшнього Євгена Iвановича,  що володіє 152738 шт.  акцій, запропоновано обрати 
строком на 3 роки Наглядову раду в складі: 
1. Горiшній Олексiй Iванович; 
2. Горiшній  Іван Павлович.    

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило. 
Вказані пропозиції винесені на голосування. 

Результати голосування за пропозицією:  
1)“за”- 350905 голосів, що становить  100% присутніх на зборах,  
2) “за”- 350905  голосів, що становить 100% присутніх на зборах, 
“проти всіх”-  0  голосів, що становить  0 % , “утримались”-  0  голосів, що становить 0 % . 

По восьмому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати строком на 3 роки 
Наглядову раду в складі: 
1. Горiшній Олексiй Iванович; 
2. Горiшній  Іван Павлович.  

Голосували з урахуванням принципів кумулятивного голосування (загальна кількість голосів 
кожного акціонера дорівнює його персональній кількості голосуючих акцій, збільшений у 2 рази). 
По дев’ятому питанню порядку денного Зборів: «Вибори Ревізора» 

cлухали: Горiшнього Євгена Iвановича, який повідомив, що в зв’язку з закінченням терміну 
перебування на посаді Ревізора необхідно переобрати Ревізора.  Згідно заяві  акціонера Горiшнього 
Євгена Iвановича, що володіє 152738 шт.  акцій, запропоновано обрати строком на 3 роки Ревізором 
Жеребну Олександру Федорівну. 
Інших пропозицій, зауважень від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило. 

Вказані пропозиції винесені на голосування. 
Результати голосування за пропозицією: “за”- 350905 голосів, що становить 100% присутніх на 
зборах, “проти”-  0 голосів, що становить  0 % , “утримались”-  0 голосів, що становить  0 % . 

По дев’ятому питанню порядку денного прийнято рішення: обрати строком на 3 роки 
Ревізором Жеребну Олександру Федорівну. 

Заключне слово надане Голові зборів, який  подякував  акціонерів 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                                                                         

 
         Секретар                                                                                   

 
 


