
ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 
на річних загальних зборах акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 
(код ЄДРПОУ 00913812) 

м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 
 

Тимчасова лічильна комісія в складі:  
Голова комісії - Селезньова Тамара Олександрівна,  
член комісії -  Іванова Алла Володимирівна,  
здійснюють повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 28.01.2020 р. , склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Перше питання порядку денного винесене на голосування: Обрання лічильної  комісії та 

припинення її повноважень.  
Рішення з першого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №1. 
 
Проект рішення :  обрати з числа працівників ПрАТ «Каховський агроспецпостач» лічильну 

комісію, а саме: голова лічильної комісії - Селезньова Тамара Олександрівна, член лічильної комісії 
- Іванова Алла Володимирівна; повноваження лічильної комісії вважати припиненими після 
виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 

 
Підсумки голосування: 

“за” – 392400  голосів , що становить  100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

 
Прийняте рішення: обрати з числа працівників ПрАТ «Каховський агроспецпостач» лічильну 

комісію, а саме: голова лічильної комісії - Селезньова Тамара Олександрівна, член лічильної комісії 
- Іванова Алла Володимирівна; повноваження лічильної комісії вважати припиненими після 
виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 
 

 
 
 
 
 
Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 
Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 

 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
 

м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 
 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3(три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Друге питання порядку денного, винесено на голосування: Обрання Голови та секретаря чергових 

зборів Товариства. 
Рішення з другого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних 
акцій. 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №2 
 
Проект рішення:  Обрати Головою Зборів - Горішнього Олексія Івановича  , Секретарем Зборів 

Горішнього Івана Павловича.              
 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

 
Прийняте рішення: Обрати Головою Зборів - Горішнього Олексія Івановича  , Секретарем Зборів 

Горішнього Івана Павловича.              
 

 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 
Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 
 
           Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження поряду проведення зборів.  
Рішення з третього питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних 
акцій. 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №3 
 

Проект рішення: Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів Товариства: 
голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації; принцип 
голосування з питань порядку денного: одна голосуюча акція – один голос; рішення з усіх питань 
порядку денного крім восьмого приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій; рішення з восьмого питання - «Прийняття рішення про припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач"  шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач"»,  приймається більш як 
трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій; по кожному питанню порядку 
денного чергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь - до 10 хвилин, заслухати 
бажаючих виступити - до 5 хвилин; заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли 
до голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів- до 5 хвилин; провести голосування; у 
разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного в 
порядку черговості їх подання. 
Після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування 
та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після 
розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв. Збори провести без перерви. 
 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

. 



Прийняте рішення: Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів Товариства: 
голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації; принцип 
голосування з питань порядку денного: одна голосуюча акція – один голос; рішення з усіх питань 
порядку денного крім восьмого приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій; рішення з восьмого питання - «Прийняття рішення про припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач"  шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач"»,  приймається більш як 
трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій; по кожному питанню порядку 
денного чергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь - до 10 хвилин, заслухати 
бажаючих виступити - до 5 хвилин; заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли 
до голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів- до 5 хвилин; провести голосування; у 
разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного в 
порядку черговості їх подання. 
Після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування 
та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після 
розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв. Збори провести без перерви. 
 

 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 
Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 

 
 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради 

Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.  
Рішення з четвертого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних 
акцій. 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №4. 
 
Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Заходів за результатами розгляду звіту 

Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

. 
Прийняте рішення: Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. 
Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  
діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

 
 

 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 
Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 

 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три)особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:  Розгляд звіту Директора за 2019 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 
Рішення з п’ятого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних 
акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №5. 
 

Проект рішення:  
1. Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства в 2019 році. 
Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати. 
Роботу Директора в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам 
діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 
 

 Підсумки голосування: 
1. Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства в 2019 році. 
Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати. 
Роботу Директора в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам 
діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 
 
2.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

 
Прийняте рішення:  

1. Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства в 2019 році. 
Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати. 
Роботу Директора в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам 
діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 2.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 

 
 

 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 
Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 
 

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:  Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2019 р. 
Рішення з шостого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних 
акцій. 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №6. 
 

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 р. 
 
Підсумки голосування: 

“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

 
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 р. 

 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 
 
 

 
                                                    

 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства 

за 2019 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів. 
Рішення з сьомого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних 
акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №7. 
 

Проект рішення: прибуток Товариства за 2019 рік в розмірі 261,9 тис. грн. направити на поповнення 
обігових коштів.  Дивіденди не нараховувати. 
 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

. 
Прийняте рішення: прибуток Товариства за 2019 рік в розмірі 261,9 тис. грн. направити на поповнення 

обігових коштів.  Дивіденди не нараховувати. 
 

 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
                                                   

 
 

 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3(три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про 

припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом 
реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач". 
Рішення з восьмого питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №8. 

Проект рішення: З метою досягнення більшої ефективності розвитку Товариства, 
невиправданим і недоцільним використанням такої організаційно-правової форми, як приватне 
акціонерне товариство, з урахуванням видів діяльності, здійснюваної товариством, кількості 
учасників (акціонерів) та інших аспектів функціонування Товариства припинити діяльність 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" (код ЄДРПОУ 00913812, 
місцезнаходження:74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19) шляхом 
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", яке 
відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним 
правонаступником майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач". 
 Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач": 
Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю. 
Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
ідентифікаційний код юридичної особи: 00913812; 
 місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19. 
 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

. 



Прийняте рішення: З метою досягнення більшої ефективності розвитку Товариства, 
невиправданим і недоцільним використанням такої організаційно-правової форми, як приватне 
акціонерне товариство, з урахуванням видів діяльності, здійснюваної товариством, кількості 
учасників (акціонерів) та інших аспектів функціонування Товариства припинити діяльність 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" (код ЄДРПОУ 00913812, 
місцезнаходження:74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19) шляхом 
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", яке 
відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним 
правонаступником майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач". 
 Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач": 
Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю. 
Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
ідентифікаційний код юридичної особи: 00913812; 
місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19 
 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
                                                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування: Про обрання Комісії з 

припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", затвердження 
адреси її місцезнаходження та поштової адреси. Про надання комісії повноважень на здійснення всіх 
необхідних заходів щодо забезпечення припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у 
товариство з обмеженою відповідальністю. 
Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів 
зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №9. 

Проект рішення: 9.1. Обрати Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" у кількості трьох членів: 
- Горішній Євген Іванович – Голова Комісії з припинення (паспорт громадянина України (ID-
картка)№003005273, дата видачі 22.02.2019 р., орган що видав 6525, адреса реєстрації: 74800, м. 
Каховка, вул. Велика Куликовська, буд.84, кв.5,  ідентифікаційний номер  2701810839); 
-  Шешеня Сергій Володимирович - член комісії з припинення (паспорт МО 807033, дата видачі 
28.12.1999 р., виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл., ідентифікаційний номер 
2702710751, адреса реєстрації: 74800, м. Каховка, вул. Чапаєва, 46; 
- Селезньова Тамара Олександрівна- член комісії з припинення ( паспорт МО802985, дата видачі 
28.12.1999 р., виданий Каховським РВ УМВС  України в Херсонській обл., ідентифікаційний номер: 
 2000210328, адреса реєстрації: 74800, м. Каховка, вул. П. Морозова, 20 а. 
9.2. Затвердити адресу місцезнаходження комісії з припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач"  – 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19. 
9.3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством 
України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення 
припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Голові 
комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі 
представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо 
керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом 
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 
 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

 
Прийняте рішення: 9.1. Обрати Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства 

"Каховський агроспецпостач" у кількості трьох членів: 
- Горішній Євген Іванович – Голова Комісії з припинення (паспорт громадянина України (ID-
картка)№003005273, дата видачі 22.02.2019 р., орган що видав 6525, адреса реєстрації: 74800, м. 
Каховка, вул. Велика Куликовська, буд.84, кв.5,  ідентифікаційний номер  2701810839); 
-  Шешеня Сергій Володимирович - член комісії з припинення (паспорт МО 807033, дата видачі 
28.12.1999 р., виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл., ідентифікаційний номер 
2702710751, адреса реєстрації: 74800, м. Каховка, вул. Чапаєва, 46; 
- Селезньова Тамара Олександрiвна- член комісії з припинення ( паспорт МО802985, дата видачі 
28.12.1999 р., виданий Каховським РВ УМВС  України в Херсонській обл., ідентифікаційний номер: 
 2000210328, адреса реєстрації: 74800, м. Каховка, вул. П. Морозова, 20 а. 
9.2. Затвердити адресу місцезнаходження комісії з припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач"  – 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19. 
9.3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством 
України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення 
припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Голові 
комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі 
представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо 
керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом 
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 
 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження порядку та 

умов здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховський агроспецпостач». 
Рішення з десятого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів зареєстрованих 
для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №10. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення з 
урахуванням вимог чинного законодавства: 
10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне акціонерне товариство 
"Каховський агроспецпостач" письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, 
та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення 
щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою 
відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним 
законодавством. 
10.2 Розкриває на фондовому ринку регульовану (особливу) інформацію, та подає інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР № 2826 від 
03.12.2013 року. 
10.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне акціонерне товариство 
"Каховський агроспецпостач" подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства. 
10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне акціонерне товариство 
"Каховський агроспецпостач" письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про 
ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 
Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач". 
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до 
акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після 



надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою 
про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; 
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, 
якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. 
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним. 
10.5. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач") Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" 
складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав 
та обов’язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи 
зобов’язання, які оспорюються сторонами. 
10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про 
прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач", враховуючи строк для пред’явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне 
товариство "Каховський агроспецпостач" проводить загальні збори акціонерів, на яких 
затверджується передавальний акт. 
10.7. Обмін акцій Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" на частки у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач"- 
правонаступника Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач". 
10.8. Проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач" на яких приймається рішення про затвердження Статуту та обрання органів 
управління відповідно до вимог чинного законодавства. 
10.9. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних 
зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" подає визначені 
чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач ". 
10.10. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне 
акціонерне товариство "Каховський агроспцпостач" подає до державного реєстратора документи для 
внесення запису до ЄДР щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач". 
Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач ". 
Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим 
законодавством. 

 
Підсумки голосування: 

“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

. 



Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення 
з урахуванням вимог чинного законодавства: 
10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне акціонерне товариство 
"Каховський агроспецпостач" письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, 
та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення 
щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою 
відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним 
законодавством. 
10.2 Розкриває на фондовому ринку регульовану (особливу) інформацію, та подає інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР № 2826 від 
03.12.2013 року. 
10.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне акціонерне товариство 
"Каховський агроспецпостач" подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства. 
10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне акціонерне товариство 
"Каховський агроспецпостач" письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про 
ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 
Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач". 
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до 
акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після 
надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою 
про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; 
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, 
якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. 
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним. 
10.5. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач") Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" 
складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав 
та обов’язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи 
зобов’язання, які оспорюються сторонами. 
10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про 
прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач", враховуючи строк для пред’явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне 
товариство "Каховський агроспецпостач" проводить загальні збори акціонерів, на яких 
затверджується передавальний акт. 



10.7. Обмін акцій Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспцпостач" на частки у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспцпостач"- 
правонаступника Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспцпостач". 
10.8. Проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач" на яких приймається рішення про затвердження Статуту та обрання органів 
управління відповідно до вимог чинного законодавства. 
10.9. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних 
зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" подає визначені 
чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач ". 
10.10. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне 
акціонерне товариство "Каховський агроспцпостач" подає до державного реєстратора документи для 
внесення запису до ЄДР щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач". 
Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач ". 
Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим 
законодавством. 
 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Одинадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження плану 

перетворення. 
Рішення з одинадцятого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів 
зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №11. 
 

Проект рішення:  Затвердити план перетворення (реорганізацію) Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач" складений відповідно до статті 81 Закону України "Про 
акціонерні товариства" і є невід’ємною частиною цього рішення. 

 
Підсумки голосування: 

“за” – 392400  голосів , що становить    100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

. 
Прийняте рішення: Затвердити план перетворення (реорганізацію) Приватного акціонерного 

товариства "Каховський агроспецпостач" складений відповідно до статті 81 Закону України "Про 
акціонерні товариства" і є невід’ємною частиною цього рішення. 

 
 
 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Дванадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження порядку та 

умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", що 
припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Каховський агроспецпостач" – правонаступника Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач". 
Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів 
зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №12. 
 
Проект рішення:  Затвердити порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" на частки в статутному капіталі правонаступника Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач": 
При перетворенні Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" всі його 
акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Каховський агроспецпостач" - правонаступника Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач", обмінявши на частки належні їм акції Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач". 
Прості іменні акції Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
конвертуються в частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" - правонаступника Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", та 
розподіляються серед його учасників. 
 Розмір частки (у відсотках) акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач", що припиняється має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", 
створеного шляхом перетворення. 
Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1, одна проста іменна акція номінальною 
вартістю 0,25 грн.(нуль гривень 25 копійок) Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" обмінюється на одну частку вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. в 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Розмір вартості частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач", виражений у національній валюті України, буде дорівнювати розміру 
загальної номінальної вартості пакету акцій, належних учаснику як акціонеру у статутному капіталі 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" до перетворення. 



 
Підсумки голосування: 

“за” – 392400 голосів, що становить  100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить  0 % від кількості 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 , що становить  0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 
 

Прийняте рішення: Затвердити порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач" на частки в статутному капіталі правонаступника 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач": 
При перетворенні Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" всі його 
акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Каховський агроспецпостач" - правонаступника Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач", обмінявши на частки належні їм акції Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач". 
Прості іменні акції Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
конвертуються в частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" - правонаступника Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", та 
розподіляються серед його учасників. 
 Розмір частки (у відсотках) акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач", що припиняється має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", 
створеного шляхом перетворення. 
Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1, одна проста іменна акція номінальною 
вартістю 0,25 грн.(нуль гривень 25 копійок) Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" обмінюється на одну частку вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. в 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Розмір вартості частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач", виражений у національній валюті України, буде дорівнювати розміру 
загальної номінальної вартості пакету акцій, належних учаснику як акціонеру у статутному капіталі 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" до перетворення. 

 
 
 
 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13 

на річних зборах 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» 

(код ЄДРПОУ 00913812) 
м. Каховка                                                                                                                                  30.03.2020 р. 

 
Лічильна комісія:  
Голова комісії - Селезньова Т.О., 
Член комісії – Іванова А.В., 
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 30.03.2020 р., склала 
даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування 30  березня 2020 року. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, яким належить 392400 (триста дев’яносто дві 
тисячі чотириста) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної 
кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 
Тринадцяте питання, винесене на голосування: Про затвердження строків оцінки та викупу 

акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", які 
голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення. 
Рішення з тринадцятого питання порядку денного приймалось простою більшістю голосів 
зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосували бюлетенем №13. 
 

Проект рішення: У зв’язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його 
перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій, викуп акцій здійснюватися не 
буде. 
 

Підсумки голосування: 
“за” – 392400 голосів , що становить  100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“проти” – 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
зборах та є власниками простих іменних акцій; 
“утримався” – 0 голосів , що становить 0 % від кількості 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, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій; 
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій. 

 
Прийняте рішення: У зв’язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його 

перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій, викуп акцій здійснюватися не 
буде. 

 
 
 

Голова лічильної комісії _______________   Селезньова Т.О. 
 
 

Член лічильної комісії           _______________  Іванова А.В. 
 
 
 

 


