
ПРОТОКОЛ   
Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства 
«Каховський агроспецпостач» 

 
“27” березня 2018 року       м. Каховка 
 
Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2018 р. о 10:00, Херсонська область, 
м.Каховка, вул. Мелітопольська, 19, приміщення кабінет директора. 

Відкрив збори Голова наглядової ради Горiшнiй Олексiй Iванович, який передав слово 
Голові реєстраційної комісії Селезньовій Т.А., яка довела до відома акціонерів, що:  

Проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах.  
Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах о 9:00, закінчення реєстрації о 9:45. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 
21 березня 2018 року, складеного Центральним депозитарієм (Публічним акціонерним 
товариством «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711).  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 6 осіб, які володіють 392400 шт. (Триста дев’яносто дві тисячі чотириста) 
простих іменних акцій, , що складає 100% від статутного фонду. 

Загальна кількість голосів акціонерів включених до переліку акціонерів, які мають право 
голосу у загальних зборах – 378035 голосів. 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися  для участі у загальних зборах – 378035 голосів. 

Кворум загальних зборів становить 100 % від голосуючих акцій товариства. 
Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України «Про 

акціонерні товариства», загальні збори  акціонерів визнаються правомочними вирішувати будь 
які питання порядку денного. 

На загальних зборах голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, з 
використанням бюлетенів для голосування. 

Повідомлення про загальні збори акціонерів оприлюднені: в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті 
www.stockmarket.gov.ua 23.02.2018 р., власному web-сайті http:// kahovagro.pat.ua / 23.02.2018 р., 
опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку».№38 від 23.02.2018 р.   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.Обрання лічильної комісії зборів Товариства.  
2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.  
3.Затвердження регламенту проведення зборів.  
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.  
5. Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2018 рік.  
6. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.  
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.  
9. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.  



10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій 
редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту 
Товариства.  
11. Внесення змін до Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства шляхом 
викладення та затвердження в нових редакціях. Призначення особи, уповноваженої на 
підписання Положень.  
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради.  
13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
14. Припинення повноважень Ревізора. 

 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
По першому питанню порядку денного Зборів: «Обрання лічильної  комісії».     

Слухали: Голову Наглядової ради Горiшнього О. I., який виніс на голосування проект рішення 
з питання порядку денного. 
Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію, а 
саме: Селезньову Тамару Олександрiвну. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 Голосували Бюлетенем №1 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію, а саме: 
Селезньову Тамару Олександрiвну. 
 

По другому питанню порядку денного Зборів:  «Обрання голови та секретаря 
чергових зборів Товариства». 
Слухали: Голову Наглядової ради Горiшнього О. I., який виніс на голосування проект рішення 
з питання порядку денного. 
Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: 
Обрати Головою Зборів - Горішнього Івана Павловича, Секретарем Зборів Горiшнiй Олексiя 
Iвановича.              
Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №2 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:  
Обрати Головою Зборів - Горішнього Івана Павловича, Секретарем Зборів Горiшнього Олексiя 
Iвановича.              
 

По третьому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження регламенту 
проведення Зборів» 
Слухали: Голову Зборів Горішнього Івана Павловича, який виніс на голосування проект 
рішення з питання порядку денного. 
Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: затвердити порядок ведення 
(регламент) загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного 
загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за 
принципом: одна акція – один голос; 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. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №3 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По третьому  питанню порядку денного прийняте рішення: затвердити порядок ведення 
(регламент) загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного 
загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за 
принципом: одна акція – один голос; 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. 
 

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради товариства 
за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. » 
Слухали: голову Наглядової ради Горiшнього Олексiя Iвановича, який доповів про роботу 
наглядової ради в 2016 році (доповідь додається). 

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:  Затвердити звіт 
Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.  
Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №4 
Результати голосування: 



“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт 
Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.  
 
По п’ятому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту директора за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 
рік». 
Слухали: директора ПрАТ «Каховський агроспецпостач» Горiшнього Євгена Івановича, який 
доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2017 р. ( доповідь додається)  
та доповів про основні напрямки діяльності на 2018 рік (доповідь додається). 
Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:   
1.Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.  
 2.Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018рік. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №5 
Результати голосування: 
1.Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.  
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
2.Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018рік. 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:  1.Затвердити звіт директора за 
2017 рік без зауважень та додаткових заходів.  2.Затвердити основні напрямки діяльності та 
плани Товариства на 2018рік 



 
По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора.» 
Слухали: ревізора Жеребну Олександру Федорiвну, яка доповіла про роботу ревізора в 2017 
році (доповідь додається). 
Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:  Затвердити звіт Ревізора за 
2017 рік без зауважень та додаткових заходів.Інших пропозицій  від акціонерів, які брали 
участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №6 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора за 
2017 рік без зауважень та додаткових заходів. 
 
По сьомому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та 
затвердження заходів за результатами його розгляду.рік.» 
Слухали: директора ПрАТ «Каховський агроспецпостач» Горiшнього Євгена Івановича, який  
 доповів про те що за підсумками роботи в 2017 було проведено аудит Товариством з 
обмеженою відповідальністю незалежною аудиторською фірмою «Пріоритет» станом на 
31.12.2017 року згідно з договором  № 470 від  23.01.2018 р. Аудиторська перевірка почалася  
29.01.2018 р. і закінчена 09.02.2018 р. Суттєвих викривлень річної фінансової звітності не 
виявлено. Аудитором висловлено умовно-позитивну думку про те, що фінансова звітність, 
підготовлена на концептуальній основі Національних стандартів фінансової звітності, 
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Каховський 
агроспецпостач» станом на 31.12.2017 р., його фінансові результати за рік, що закінчився на 
зазначену дату. 
 Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:  У зв’язку з відсутністю 
суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №7 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По сьмому питанню порядку денного прийняте рішення: : У зв’язку з відсутністю суттєвих 
викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються. 
 
По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 
р.» 
Слухали: голову загальних Зборів, який запропонував в зв’язку з прийняттям попередніх 
рішень  затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік  
Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:   
Затвердити річний звіт за 2017 рік. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №8 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт 
Товариства за 2017 рік. 

 
По дев’ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства за 2017 

рік.»  
Слухали: головного бухгалтера Селезньову Тамару Олександрiвну, яка доповіла,  що за 
підсумками роботи в 2017 році отримано прибуток в сумі 364800 грн. та запропонувала, 
керуючись пропозицією Наглядової ради отриманий прибуток направити на поповнення 
обігових коштів товариства.  
 Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:  Отриманий прибуток 
направити на поповнення обігових коштів товариства.  
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосували Бюлетенем №9 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 



По дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Отриманий прибуток направити 
на поповнення обігових коштів товариства.  
 
По десятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, 
уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.» 
Слухали: голову загальних Горішнього Івана Павловича, який доповів, що в зв’язку зі змінами 
внесеними в Законодавство,  необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства 
шляхом викладення Статуту в новій редакції та призначити особу, уповноважену на підписання 
нової редакції Статуту Товариства. 
Проект рішення порядку денного: В зв’язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні 
товариства, які вступили в силу 06.01.2018 р., внести зміни та доповнення до Статуту 
Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, 
уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Горiшнього Євгена 
Iвановича. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у Зборах. 
Голосували Бюлетенем №10 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв’язку зі змінами внесеними в 
Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 06.01.2018 р., внести зміни та доповнення 
до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, 
уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Горiшнього Євгена 
Iвановича. 
 

По одинадцятомудванадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до 
Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. 
Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.» 
Слухали: голову загальних зборів Горішнього Івана Павловича, який доповів, що в зв’язку зі 
змінами внесеними в Законодавство та прийняттям нової редакції Статуту Товариства 
необхідно затвердити Положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про 
виконавчий орган ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про загальні збори 
ПрАТ та призначити особу, уповноважену на підписання Положень Товариства в новій редакції 
Горiшнього Євгена Івановича. 
Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. 
Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства 
Горiшнього Євгена Івановича. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Голосували Бюлетенем №11 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 



“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По одинадцятому дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити 
Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання 
нової редакції Положень Товариства Горiшнього Євгена Івановича. 

  
По дванадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення 
повноважень Наглядової ради.» 
Слухали: голову загальних зборів Горішнього Івана Павловича, який доповів, що в зв’язку з 
закінченням терміну перебування на посадах припинити повноваження Наглядової ради в 
повному складі. 
Проект рішення порядку денного: в зв’язку з закінченням терміну перебування на посадах, 
припинити повноваження Наглядової ради у повному складі. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Голосували Бюлетенем №12 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: в зв’язку з закінченням 
терміну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у повному складі. 
 
По тринадцятомудванадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової 
ради Товариства.» 
Слухали: голову загальних зборів Горішнього Івана Павловича, який доповів, що від акціонера 
Горішного Євгенія Івановича 16.02.2018 р. надійшла пропозиція, щодо кандидатур в наглядову 
раду, а саме: Горiшний Олексiй Iванович – голова НР, Горiшний  Іван Павлович   - член НР та 
запропонував, наступний 
Проект рішення порядку денного: Обрати наглядову раду у складі 2 особи, строком на 3 
роки, а саме: 
Горiшнiй Олексiй Iванович - Голова наглядової ради                               
Горiшнiй Iван Павлович - Член наглядової ради                          
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Голосували Бюлетенем №13 
Результати голосування: 
Горiшнiй Олексiй Iванович - Голова наглядової ради                               
“за” – 378035  голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 



“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 % голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Горiшнiй Iван Павлович - Член наглядової ради   
“за” – 378035  голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 % голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати наглядову раду у 
складі 2 особи, строком на 3 роки, а саме: 
Горiшнiй Олексiй Iванович - Голова наглядової ради                               
Горiшнiй Iван Павлович - Член наглядової ради                          
 
По чотирдцятомудванадцятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень 
Ревізора.» 
Слухали: голову загальних зборів Горішнього Івана Павловича, який доповів, що в зв’язку зі 
зменшенням кількості акціонерів Товариства до 6 акціонерів та змінами внесеними до Статуту 
акціонерного Товариства, а саме виключенням посади Ревізора, припинити повноваження 
Ревізора Жеребної О. Ф. 
Проект рішення порядку денного: в зв’язку з виключенням зі Статуту Товариства посади 
ревізора припинити повноваження Ревізора Жеребної О. Ф. 
Інших пропозицій  від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.              
Голосували Бюлетенем №14 
Результати голосування: 
“за” – 378035 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є 
власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 
власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів  акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій. 
По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: в зв’язку з виключенням 
зі Статуту Товариства посади ревізора припинити повноваження Ревізора Жеребної О. Ф. 
 
 

 
Голова зборів__________________ Горішній І.П.  

 
 

Секретар зборів__________________ Горішній О.П. 
  


