
ПРОТОКОЛ 
Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства 
«Каховський агроспецпостач» код ЄДРПОУ 00913812 

 
м. Каховка                                                                                                    “30” березня 2020 року 
  
Дата проведення загальних зборів: 30 березня 2020 р.  
Час проведення: 10 година  00 хвилин. 
Місце проведення загальних зборів:  Херсонська область, м.Каховка, вул. Мелітопольська, 19, кабінет 
директора. 

 
Голова наглядової ради Горішній Олексій Іванович оголосив про відкриття чергових Загальних 

зборів акціонерів та передав слово Голові реєстраційної комісії Селезньовій Т.А., яка довела до 
відома акціонерів про наступне.  

Проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах.  
Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах о 9:00, закінчення реєстрації о 9:45. 
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах складеного на 24 годину 24 березня 2020 року, становить 3 (три) особи, яким 
належить 392400 (триста дев’яносто дві тисячі чотириста) штук простих іменних акцій, в тому числі 
392400 (триста дев’яносто дві тисячі чотириста) штук простих іменних акцій, що враховуються при 
визначені кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції 
загальних зборів акціонерів Товариства. 
Всього Товариством розміщено 392400 (триста дев’яносто дві тисячі чотириста) штук простих 
іменних акцій. 
Згідно Закону «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку 
денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш 
як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. 
Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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. 

Кворум загальних зборів становить 100 %. 
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», чергові загальні збори  

акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.  
Згідно Статуту  Товариства бюлетені для голосування на загальних зборах, які отримали 

акціонери засвідчені підписом голови реєстраційної комісії. 
 

Голова Наглядової ради Горішній Олексій Іванович оголосив ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ: 
1.Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових зборів Товариства. 
3.Затвердження порядку проведення зборів. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 
5. 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. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів. 
8. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач".  
9. 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. 
10. Про затвердження порядку та умов здійснення припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Каховський агроспецпостач». 



11. Про затвердження плану перетворення.  
12. 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". 
13. 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. 
  

Голосування з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для 
голосування, засвідченими підписом голови реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів для 
участі в загальних зборах згідно зі Статутом. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування на Зборах. 

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного, згідно з рішенням Наглядової ради 
від 28.01.2020 р., здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії – Селезньова Тамара 
Олександрівна, член комісії – Іванова Алла Володимирівна. 

 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових зборів 
Товариства та припинення її повноважень»     
слухали: Голову Наглядової ради Горішнього Олексія Івановича, який доповів, що для роз'яснень 
щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів 
голосування з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати лічильну 
комісію.  
Головою Наглядової ради розглянуте питання винесено на голосування.   
 
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. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
 Голосували бюлетенем №1. 
 
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. 
 

По другому питанню порядку денного:  «Обрання голови та Секретаря чергових зборів 
Товариства» 



слухали: Голову Наглядової ради Горішнього Олексія Івановича, який повідомив, що для роботи 
загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря зборів, ознайомив присутніх з кандидатами 
та запропонував проголосувати за обрання голови та секретаря зборів.  
 
Проект рішення: 
 Обрати Головою зборів  Горішнього Олексія Івановича, Секретарем зборів Горішнього Івана 
Павловича.   
  

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. Голосували 
бюлетенем №2. 
 
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.              
 

По третьому питанню порядку денного: «Затвердження порядку проведення загальних 
зборів» 
слухали: Голову зборів Горішнього Олексія Івановича, який повідомив, що для проведення 
загальних зборів необхідно затвердити порядок проведення загальних зборів. 
Головою зборів розглянуте питання винесено на голосування.   
 
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. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. Голосували 
бюлетенем №3. 
 
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. 
 

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 
2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства » 
слухали: голову Наглядової ради Горішнього Олексія Івановича зі звітом Наглядової Ради 
Товариства за 2019 рік, який зазначив, що в ході роботи Наглядової ради членами Наглядової ради 
Товариства було здійснено перевірку діяльності Директора на предмет дотримання в своїй діяльності 
вимог чинного законодавства та прав акціонерів, здійснено перевірку рішень Загальних зборів 
акціонерів та рішень Наглядової ради. В ході здійсненої перевірки, Наглядовою радою фактів 
порушення прав акціонерів не виявлено, порушень норм та вимог чинного законодавства під час 
здійснення господарської діяльності та виконання Директором покладених на нього функцій та 
завдань не виявлено. Діяльність Товариства у 2019 році характеризується наступними показниками: 

Валюта балансу: 3578,0 тис. грн. 
Усього доходів: 7333,3 тис. грн. 
Усього витрат: 7013,9 тис. грн. 
Податок на прибуток 57,5 тис. грн.   
Прибуток за 2019 рік склав: 261,9 тис. грн. 
Голова зборів зауважив про те, що акціонерами був заслуханий звіт Наглядової Ради за 2019 рік 

та запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.  
Головою зборів розглянуте питання винесено на голосування.  
 
Проект рішення: 
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 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. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №4. 



  
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 звіт Наглядової ради Товариства 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. 

 
По п’ятому питанню порядку денного Зборів: «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» 
слухали: Директора ПрАТ «Каховський агроспецпостач» Горішнього Євгена Івановича, який доповів 
про результати господарсько-фінансової діяльності за 2019 р. Фінансові результати Товариства 
характеризуються такими показниками: 
 

ПОКАЗНИКИ СУМА, тис. грн. 
Валюта балансу 3578,0 
Дохід, всього, в тому числі: 7333,3 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7092,9 

Інші операційні доходи 240,4 

Витрати, всього, в тому числі: 7013,9      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5312,5     

Адміністративні витрати  592,1 
Витрати на збут 1060,8 
Інші операційні витрати 48,5 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 

319,4 

Податок на прибуток (     57,5     ) 
Чистий прибуток (збиток)  261,9 

Також Директор Горішній Євен Іванович доповів про основні напрямки діяльності Товариства на 
2020 рік, а саме: Товариство спеціалізується на оптовій торгівлі підшипників, запасних частин до 
сільськогосподарської техніки, тракторів та автомобілів. Основними покупцями є сільгоспвиробники 
Каховського, Чаплинського, Горностаївського, В.Лепетиського, Н-Троїцького, Н.Сiрогозького 
районів Херсонської області. 
В майбутньому планується розширити номенклатуру запасних частин та комплектуючих до 
імпортної техніки, переглянути цінову політику з метою підвищення конкурентоспроможності на 
ринку запасних частин до сільськогосподарської техніки. 
Голова зборів Горішній Олексій Іванович зауважив про те, що акціонерами був заслуханий звіт 
Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні 
напрямки діяльності на 2020 рік. Головою зборів запропоновано прийняти рішення щодо 
затвердження звіту директора Товариства за 2019 р. та основних напрямків діяльності на 2020 рік та 
розглянуте питання виніс на голосування. 
 



Проект рішення: 
5.1. 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. 
5.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №5. 
 
Підсумки голосування: 
5.1. 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. 
5.2.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:   
5.1. 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. 
5.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.  
 

По шостому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2019 р.» 
слухали: Голову загальних зборів Горішнього Олексія Івановича, який доповів, що в звітах 
Директора та Наглядової ради розглянуті основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства відображені в Балансі та Звіті про фінансові результати за  2019 р. Товариство отримало в 
результаті фінансово-господарської діяльності прибуток та запропонував в зв’язку з прийняттям 
попередніх рішень  затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Після обговорення головою зборів 
розглянуте питання винесено на голосування.  
 
Проект рішення: 



Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 р. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №6. 
 
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 рік. 

 
По сьомому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік та 

прийняття рішення про виплату дивідендів.»  
слухали: головного бухгалтера Селезньову Тамару Олександрівну, яка доповіла,  що за підсумками 
роботи в 2019 році отримано прибуток в сумі 261,9 тис. грн. та запропонувала, керуючись 
пропозицією Наглядової ради отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів 
Товариства, дивіденди не нараховувати.  
Головою зборів розглянуте питання винесено на голосування.  
 
Проект рішення: Отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів Товариства. 
Дивіденди не нараховувати. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №7. 
 
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: Отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів Товариства, 
дивіденди не нараховувати.  
 

По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом реорганізації 
(перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач"» 
слухали:  Директора Горішнього Євгена Івановича,  який доповів, що 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 необхідно здійснити припинення Приватного акціонерного товариства «Каховський 
агроспецпостач» шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Каховський агроспецпостач», яке виступає правонаступником майнових і немайнових прав та 
обов’язків реорганізованого шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Каховський 
агроспецпостач» з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку. 

Доцільність реорганізації (перетворення) для Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" полягає в тому, що Товариство несе значні витрати на обслуговування такої 
організаційно-правової форми, як акціонерне товариство – витрати на підтвердження права власності 
на акції, організацію та проведення загальних зборів акціонерів, розкриття інформації про свою 
діяльність тощо. Ці витрати не є виправданими. Такі вимоги та недосконалі норми діючого 
законодавства надають можливість конкурентам використовувати таку інформацію в корисних цілях, 
надаючи збитків конкурентоспроможності Товариства.  

Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути  цілого ряду витрат на послуги, що 
не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства i сумарна вартість 
яких досягає значних розмірів. 

У результаті обрання саме такої організаційно-правової форми як товариство з обмеженою 
відповідальністю, будуть збережені: загальний і вже звичний порядок управління Товариством при 
одночасному спрощенні деяких процедур (наприклад, скликання та проведення загальних зборів 
учасників), принципи переходу прав власності на частку в статутному капіталі та реалізації 
корпоративних прав учасників.  
Після обговорення Головою зборів розглянуте питання винесено на голосування. 
 
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. 
 

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання простих 
іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №8. 
 
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  
 

По дев’ятому питанню порядку денного: «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» 
слухали:  Голову зборів Горішнього Олексія Івановича, який доповів, що для організації роботи 
щодо припинення Товариства необхідно обрати Комісію з припинення Приватного акціонерного 
товариства «Каховський агроспецпостач» на строк до закінчення процедури припинення шляхом 
перетворення, затвердити адресу її місцезнаходження та поштову адресу. Також необхідно надати 
Комісії повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення 
Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховський агроспецпостач». 
Головою зборів розглянуте питання винесено на голосування.  
 
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 РВУМВС  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 РВУМВС  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. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №9 
 
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 РВУМВС  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 РВУМВС  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. 
 

По десятому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та умов здійснення 
припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом 
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховський агроспецпостач»» 
слухали:  Голову зборів Горішнього Олексія Івановича, який доповів, що відповідно до діючого 
законодавства України необхідно затвердити порядок, строки та умови здійснення припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Каховський агроспецпостач» викладені в проекті рішення. Головою зборів 
розглянуте питання винесено на голосування.  
 
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.  
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №10 



 
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 % 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 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.  
 

По одинадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження плану перетворення» 
слухали:  Голову зборів Горішнього Олексія Івановича, який доповів, що Наглядовою радою 
затверджено Проект Плану перетворення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач " та зачитав його. 

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАХОВСЬКИЙ 

АГРОСПЕЦПОСТАЧ" 
В ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАХОВСЬКИЙ 

АГРОСПЕЦПОСТАЧ" 
(згідно статті 81 Закону України "Про акціонерні товариства") 

1). Повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні. 
Товариство, що бере участь у перетворенні – Приватне акціонерне товариство "Каховський 

агроспецпостач" (далі – Товариство):  
- ідентифікаційний код юридичної особи: 00913812;  
- місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19;  
- телефони: (05536) 2-70-22, (05536) 2-71-51; 
- розмір статутного капіталу: 98100,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч сто гривень нуль копійок).    
Товариство, що створюється внаслідок перетворення - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Каховський агроспецпостач".  
- місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19;  
- телефони: (05536) 2-70-22, (05536) 2-71-51; 

          - розмір статутного капіталу: 98100 грн. 00 коп. (Дев’яносто вісім тисяч сто грн. 00 коп.);    
- кількість учасників: 3 особи.  
2). Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих 

грошових виплат акціонерам. 
Акції Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", що перетворюється, 

конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач"- 
правонаступника Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" та розподіляються 
серед його учасників із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач". 

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 частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач" буде дорівнювати розміру його частки (у 
відсотках) у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "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 у статутному капіталі Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" до перетворення. 

3). Відомості про права,  які  надаватимуться  підприємствам  товариством-
правонаступником  власникам  інших, крім акцій, цінних  паперів   товариства,  діяльність  якого  
припиняється  внаслідок  перетворення,  та/або  перелік  заходів,  які пропонується вжити стосовно 
таких цінних паперів:   

Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач",  інші цінні папери, крім простих 
іменних акцій, раніше не випускало та не розміщувало. 

4). Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у Товаристві з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач" після завершення перетворення, та 
запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:  

після завершення перетворення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" пропонується обрати діючого директора Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач" Горiшнього Євгена Івановича, з виплатою винагороди (окладу) 
у розмірі, встановленому штатним розкладом, який буде затверджено після державної реєстрації 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач".  

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь 
у злитті або приєднанні.  

Приватним акціонерним товариством "Каховський агроспецпостач" буде прийматися рішення про 
реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. 

 
ПОЯСНЕННЯ ДО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ» 
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, припиняється 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". 

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" змінюється 
його організаційно-правова форма та здійснюється передача всього майна, прав і обов'язків 
правонаступнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач" згідно з 
передавальним актом. 

Доцільність реорганізації (перетворення) для Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" полягає в тому, що Товариство несе значні витрати на обслуговування такої 
організаційно-правової форми, як акціонерне товариство – витрати на підтвердження права власності 
на акції, організацію та проведення загальних зборів акціонерів, розкриття інформації про свою 
діяльність тощо. Ці витрати не є виправданими. Такі вимоги та недосконалі норми діючого 
законодавства надають можливість конкурентам використовувати таку інформацію в корисних цілях, 
надаючи збитків конкурентоспроможності Товариства.  

Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути  цілого ряду витрат на послуги, що 
не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства i сумарна вартість 
яких досягає значних розмірів. 

У результаті обрання саме такої організаційно-правової форми як товариство з обмеженою 
відповідальністю, будуть збережені: загальний і вже звичний порядок управління Товариством при 
одночасному спрощенні деяких процедур (наприклад, скликання та проведення загальних зборів 
учасників), принципи переходу прав власності на частку в статутному капіталі та реалізації 
корпоративних прав учасників.  

Головою зборів розглянуте питання винесено на голосування.  



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

 
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №11. 
 
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 (реорганізації) Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" складений відповідно до статті 81 Закону України "Про акціонерні товариства" і є 
невід’ємною частиною цього рішення. 
 

По дванадцятому питанню порядку денного «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"» 
cлухали: Голову зборів Горішнього Олексія Івановича, який доповів що згідно ст.80 при 
перетворенні (реорганізації) Акціонерного товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю 
акції Товариства, що припиняється внаслідок перетворення, конвертуються в частки Товариства-
правонаступника та розміщуються серед його учасників. 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. 
В зв’язку з вищевикладеним необхідно затвердити порядок та умови 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".  
Голова зборів розглянуте питання виносить на голосування. 
 
Проект рішення:  
12.1. 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. 
 Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", що 
створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", дорівнює 
розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", а саме: 
98100 грн. 00 коп. (Дев’яносто вісім тисяч сто грн. 00 коп.) 
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. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №12 
 
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: 
12.1. 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. 
 Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", що 
створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", дорівнює 
розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", а саме: 
98100 грн. 00 коп. (Дев’яносто вісім тисяч сто грн. 00 коп.) 
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. 
 

По тринадцятому питанню порядку денного «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» 
слухали: Голову зборів Горішнього Олексія Івановича, який доповів, що в Повідомлення про 
загальні збори було включено 2 проекти рішення по тринадцятому питанню порядку денного:  
13.1. 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. 
або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про 
припинення діяльності товариства шляхом його перетворення: 
13.2. Затвердити строки оцінки та викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач ": 
Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового 
викупу Товариством належних йому голосуючих акцій якщо він зареєструвався для участі у цих 
зборах та голосував проти прийняття цими зборами рішення про  перетворення Товариства. 
Товариство зобов'язане викупити належні цим акціонерам акції. 
Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій 
складається на підставі переліку акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у цих зборах. 
Наглядовою радою Товариства затверджено ринкову вартість акцій, яка була визначена на засадах 
незалежної оцінки за станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку 
повідомлення про скликання загальних зборів. 
Товариство протягом п'яти робочих днів після прийняття цими загальними зборами рішення про 
припинення шляхом перетворення письмово повідомляє акціонерів, які мають право вимагати 
обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій. 
Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення про перетворення Товариства, тобто 
з 31.03.2020 р. по 29.04.2020 р. акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про перетворення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач"  мають право  звернутися до Товариства із 
письмовою вимогою про викуп належних їм акцій Товариства. Вимога про викуп акцій складається у 
довільній  формі,  із зазначенням:  прізвища (найменування), місця проживання (місцезнаходження) 
акціонера, кількості, типу та/або класу акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер. В разі 
подання вимоги уповноваженим представником акціонера,  в  вимозі  також зазначаються прізвище,  
ім'я,  по  батькові  представника та документ, який уповноважує особу бути представником акціонера. 
Вимоги приймаються за адресою: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19. 



Протягом 30 днів з моменту отримання Товариством вимоги з акціонером укладається договір про 
обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій акціонеру, а акціонер здійснює 
всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції які викуповуються. Оплата за 
акції здійснюється грошовими коштами. 
 

Але в зв’язку, з тим що за рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій, Голова зборів виніс 
на голосування проект рішення 13.1. 
 
Проект рішення: 
13.1. 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. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій. 
Голосували бюлетенем №13 
 
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: 13.1. 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 зборів Горішній Олексій Іванович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, 
загальні збори акціонерів ПрАТ «Каховський агроспецпостач» вважаються закритими. 
 
 

Голова зборів__________________ Горішній О.І. 
 

Секретар зборів__________________ Горішній І.П. 
 
 
 


