
 
Протокол 

загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
 

м. Каховка 14 квітня 2011 року 
І. Відкриття зборів. 

1. Повідомлення про кворум. 
 Відкрив збори директор ВАТ "Каховський агроспецпостач" Горiшнiй Iван Павлович. Слово для повідом-

лення про результати реєстрації акціонерів для участі в зборах надано голові мандатної комісії – Оленіч В.В. 
Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції іменні прості; свідоцтво про реєстрацію випус-

ку №10/21/1/07 від 13.11.2007р., видане Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску відсутній; номінальна вар-
тість акції 0,25грн.; кількість 392400шт.; загальна номінальна вартість 98100грн. 

Станом на день проведення зборів в реєстрі власників простих іменних акцій ВАТ "Каховський агроспец-
постач" зареєстровано 14 акціонерів-власників акцій товариства, яким належать усі 392 400 шт. акцій випус-
ку. 

Згідно протоколу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах зареєструвалось 
всього акціонерів – 9. Видано бюлетенів на загальну кількість 379810 шт. акцій (голосів), що складає 96,79 % 
від загальної кількості акцій, що мають право голосу на загальних зборах. 

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про господарські товариства” загальні збори визнаються такими, 
що набрали кворум. 

Запитань, заперечень, зауважень щодо процедури реєстрації учасників зборів від акціонерів не надійшло. 
Одноголосно збори визнаються правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного. 
2. Обрання голови та секретаріату зборів. 
Для роботи зборів було запропоновано головою зборів обрати Горішнього І.П., а секретарем обрати Сур-

гай Л.А. 
Голосували: «за» - одностайно. 
3. Вибори лічильної комісії 
Враховуючи невелику кількість присутніх на зборах акціонерів, запропоновано доручити підрахування ре-

зультатів голосування з питань порядку денного робочій президії.  
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.  
Голосували: “За” – одноголосно. 
4. Повідомлення про порядок денний 
Голова зборів повідомив, що пропозицій від акціонерів за 30 днів до проведення зборів щодо внесення 

змін та доповнень до порядку денного не надійшло. 
Згідно повідомленню про скликання загальних зборів товариства порядок денний такий: 
1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. 
2. Звіт та висновки ревізійної комісії. 
3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів за 2010р. 
4. Приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”. 
5. Прийняття та затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства. 
6. Обрання депозитарія та зберігача цінних паперів товариства. 
7. Визначення дати припинення операцій та дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифікатів акцій.  
8. Визначення способу повідомлення зареєстрованих осіб про дематеріалізацію 
9. Прийняття нової редакції статуту в зв'язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”. 
10. Утворення та обрання органів управління та контролю товариства відповідно до статуту. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року. 
5. Затвердження регламенту зборів 
Затверджений регламент ведення зборів:  
По всіх питаннях доповідачам термін доповідей не обмежувати. 
Збори провести без перерви. 
Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді з повідомленням прізвища, ім‘я та по-

батькові акціонера. 
Виступаючим також термін не обмежувати. 
Нагадано, що відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до порядку денного загальними 

зборами, не розглядаються та рішення по ним не приймаються. 
6. Прийняття форми голосування з питань порядку денного. 
Голосування на зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. 
Надійшла пропозиція по всіх питаннях порядку денного прийняти відкриту форму голосування. 
Інших пропозицій не надійшло. 



 
Голосували: “За” – одноголосно. 

 
ІІ.  Розгляд порядку денного 

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. 
Доповідач – голова правління ВАТ "Каховський агроспецпостач" Горiшнiй Iван Павлович, який довів до 

відома акціонерів результати господарської діяльності, фінансові результати діяльності товариства, статті 
надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2010р. та баланс товариства за 2010р. Пропонуєть-
ся прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів. 

Запитань від акціонерів не надійшло. 
Виступаючих немає. 
Надійшла пропозиція: затвердження звіту правління та балансу товариства за 2010р. провести після за-

слуховування звіту та висновків наглядової ради та ревізійної комісії. 
 Інших пропозицій та заперечень не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 голосів (100 %)        “Проти” – 0              “Утрималось” – 0. 
Рішення прийняте. 
 
2. Звіт та висновки ревізійної комісії. 
2.1. Ревізійна комісія. Доповідач – Ревiзор товариства Горiшнiй Олексiй Iванович доповів результати пе-

ревірки фінансової звітності товариства, детально проаналізував статті надходжень та витрат. Ревізор підтве-
рджує баланс товариства за 2010р., порушень у фінансовій звітності не виявлено. 

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.  
Запропоновано для голосування:  висновок Ревізора затвердити. 
Інших пропозицій для голосування не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 голосів (100 %)        “Проти” – 0              “Утрималось” – 0. 
Рішення прийняте. 
 
3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів  за 2010р. 
Запропоновано затвердити річний звіт дирекції, баланс товариства за 2010р., фактичне використання ко-

штів за 2010р. Весь прибуток за 2010р. направити на поповненняя обігових коштів, дивіденди не нараховува-
ти.  

Інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 голосів (100 %)        “Проти” – 0              “Утрималось” – 0. 
Таким чином, прийняте рішення: затвердити річний звіт дирекції, баланс товариства за 2010р., фактичне 

використання коштів за 2010р. затвердити. Весь прибуток за 2010р. направити на поповненняя обігових ко-
штів, дивіденди не нараховувати.  

 
4. Приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”. 
Доповідач – голова зборів. 
29 квітня 2009 р. вступив в силу ЗУ “Про акціонерні товариства” (далі – Закон), згідно з яким в Україні 

існують два таких типи акціонерних товариств: публічне (ПАТ) та приватне (ПрАТ) акціонерне товариство. 
Законом надавалося 2 роки на приведення статутів акціонерних товариства у відповідність з вимогами цього 
Закону. 

Ці типи, в числі іншого, відрізняються головним чином тим, що кількісний склад акціонерів ПрАТ не мо-
же перевищувати 100 осіб, та ПрАТ може здійснювати виключно приватне розміщення акцій додаткової емі-
сії, акції ПрАТ не можуть виставлятися на фондову біржу. В разі прийняття загальними зборами ПрАТ рі-
шення про відкрите розміщення акцій, або при перевищенні кількості акціонерів ПрАТ 100 осіб, загальними 
зборами має бути прийняте рішення про внесення до статуту приватного АТ відповідних змін, у т.ч. про змі-
ну типу товариства – з приватного на публічне. Зміна типу АТ з публічного на приватне або навпаки, не є 
перетворенням, оскільки організаційно-правова форма – акціонерне товариство, залишається без змін. 

Оскільки на дату проведення сьогоднішніх зборів кількість акціонерів товариства складає менше 100 осіб, 
при визначенні найменування відповідно до ЗУ “Про АТ” запропоновано змінити найменування товариства 
“Відкрите акцiонерне товариство “Каховський агроспецпостач” на “Приватне акціонерне товариство “Кахов-
ський агроспецпостач” (скорочено ПрАТ “Каховський агроспецпостач”).  

На задані питання щодо особливостей функціонування приватного акціонерного товариства голова зборів 
надав відповіді. 

Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 голосів (100 %)        “Проти” – 0              “Утрималось” – 0. 



 
Таким чином, тип та найменування товариства приведені у відповідність до вимог ЗУ “Про акціонерні то-

вариства”, а саме: товариство стало приватним акціонерним товариством “Каховський агроспецпостач” (ско-
рочено: ПрАТ “Каховський агроспецпостач”). 

 
5. Прийняття та затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства. 
Доповідач – голова зборів. 
Надана інформація про вимоги законодавства щодо переведення форми існування акцій акціонерного то-

вариства з документарної в бездокументарну. 
Це безумовна вимога законодавства, тому запропоновано:  
Перевести випуск акцій ВАТ “Каховський агроспецпостач” із документарної форми існування в бездоку-

ментарну форму існування та затвердити рішення про дематеріалізацію. 
Реквізити емітента: відкрите акцiонерне товариство “Каховський агроспецпостач”, код ЄДРПОУ 

00913812; св. про держреєстрацію А00  № 245792 видане 14.02.1996р. Каховською РДА Херсонської обл.,  
адреса  74800, Херсонська обл., м.Каховка, вул.Мелiтопольська, 19; тлф (05536) 2-71-51. 

Призначити посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента в процесі дематеріалізації випуску 
акцій без доручення: обраний цими зборами директор товариства.  

Реквізити випуску ЦП документарної форми існування, щодо яких прийнято рішення про де мате-
ріалізацію: акції іменні прості; свідоцтво про реєстрацію випуску №10/21/1/07 від 13.11.2007р., видане 
Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску відсутній; номінальна вартість акції 0,25грн.; кількість 392400шт.; 
загальна номінальна вартість 98100грн.  

Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували:    “За” – 379810 (100,0%);        “Проти” – 0;  “Утрималось” – 0. 
Рішення прийняте. 
 
6. Обрання депозитарія та зберігача цінних паперів товариства. 
Доповідач – голова зборів. 
Надана пропозиція обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій у бездокументарній формі 

- Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, зберігачем цінних паперів, у якого 
емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій - Акціонерне товариство закритого типу 
“Нафта-Інвест”. 

Реквізити депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких прийнято рішення про дематері-
алізацію: 

Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України” (ВАТ “НДУ”), код ЄДРПОУ 
30370711, св. про держреєстрацію А00 №020227, видане 17.05.99 Шевченківською РДА м.Києва, адреса 
01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка, буд.3; тлф 0442791078; ліцензія на провадження діяльності депозитарію ЦП: 
АВ №189650, видана 19.09.06 ДКЦПФР; строк дії ліцензії 19.09.06–19.09.16. 

Керівнику виконавчого органу товариства надати повноваження на підписання договору з ВАТ “НДУ” 
про обслуговування емісії акцій. 

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:  
Акціонерне товариство закритого типу "Нафта-Інвест" (АТЗТ “Нафта-Інвест”); код ЄДРПОУ 22760119; 

св. про держреєстрацію А01 № 617870, видане 25.07.95 ВК Херсонської міськради; адреса м.Херсон, 
вул.Петренка, д.18; тлф 0552417245; ліцензія на провадження діяльності зберігача ЦП: АВ №534033, видана 
01.06.10 ДКЦПФР; строк дії ліцензії 01.06.10–01.06.15.  

Керівнику виконавчого органу товариства надати повноваження на підписання договору з АТЗТ “Нафта-
Інвест” про відкриття рахунків у цінних паперах товариства в бездокументарній формі. 

Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” - 379810 акції (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Рішення прийняте. 
 
7. Визначення дати припинення операцій та дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифіка-

тів акцій.  
Доповідач – голова зборів. 
Надана інформація, що, відповідно до нормативних документів ДКЦПФР, необхідно визначити дату при-

пинення ведення реєстру, яка повинна бути не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття рішення про 
дематеріалізацію, тобто, від даті сьогоднішніх зборів. 

Реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних паперів (ІЦП): товариство з обмеженою відповіда-
льністю “Скіф” (ТОВ “Скіф”); ЄДРПОУ 31221747; св. про держреєстрацію А00 №213461, видане 10.11.00 
виконкомом Херсонської міськради; адреса 73025, м.Херсон, вул.Петренка, д.18; директор Тєкучов Вячеслав 



 
Геннадійович; тлф/факс 0552417244. Ліцензія на реєстраторську діяльність АВ №362036, видана 13.07.07 
ДКЦПФР; строк дії ліцензії 15.07.07–15.07.12. 

Визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру: 13.07.2011р. Після цієї дати проведення 
будь-яких операцій у системі реєстру власників ІЦП дематеріалізованого випуску не здійснюється. Ця дата є 
датою припинення дії договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ “Скіф” № 76/1-р. від 02.06.09. Про-
цедуру закриття реєстру, зберігання документів системи реєстру протягом встановленого законодавством те-
рміну та передачу копій реєстру емітенту здійснити відповідно до умов договору на ведення реєстру з реєст-
ратором. 

Визначити дату припинення здійснення операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особо-
вих рахунків номінальних утримувачів в системі реєстру: 03.07.11. Після цієї дати проведення операцій щодо 
особових рахунків номінальних утримувачів у системі реєстру власників ІЦП дематеріалізованого випуску не 
здійснюється. 

Визначити такий порядок вилучення сертифікатів акцій дематеріалізованого випуску: сертифікати акцій 
акціонери мають здати емітенту протягом 1 місяця з дати закриття реєстру.   

Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” - 379810 акції (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Рішення прийняте. 
 
8. Визначення способу повідомлення зареєстрованих осіб про дематеріалізацію 
Доповідач – голова зборів. 
Надана пропозиція: персональне повідомлення усіх зареєстрованих осіб в реєстрі власників ІЦП випуску, 

що дематеріалізується про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, складене від-
повідно до вимог нормативних документів ДКЦПФР, здійснити протягом 10 календарних днів від дати при-
йняття рішення поштовими відправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових ра-
хунках. Організацію повідомлення покласти на керівника виконавчого органу управління товариства.   

Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” - 379810 акції (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Рішення прийняте. 
 
9. Прийняття нової редакції статуту в зв'язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”. 
Доповідач – голова зборів. 
Надана інформація: в зв’язку із необхідністю виконання вимог Закону та прийнятим рішенням щодо ви-

значення типу товариства та зміною форми існування акцій, зборам необхідно прийняти нову редакцію ста-
туту ПрАТ “Каховський агроспецпостач ”. 

Проект нової редакції був готовий для ознайомлення акціонерами задовго до зборів, кожний акціонер мав 
можливість ознайомитися з ним. Доповідач зупинилась на суттєвих змінах, які пропонується внести  до ста-
туту. 

Після обговорення нової редакції статуту запропоновано: 
а) затвердити та прийняти нову редакцію статуту ПрАТ «Каховський агроспецпостач» у зв'язку з приве-

денням його у відповідність з вимогами ЗУ “Про акціонерні товариства”; 
б) доручити діючому керівнику виконавчого органу товариства від імені зборів підписати нову редакцію 

статуту товариства та організувати його державну реєстрацію. 
Заперечень, запитань, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” - 379810 акції (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Нова редакція статуту ПрАТ «Каховський агроспецпостач» затверджена та прийнята, керівнику виконав-

чого органу товариства від імені зборів доручено підписати нову редакцію статуту товариства, та організува-
ти його державну реєстрацію. 

 
10. Утворення та обрання органів управління та контролю товариства відповідно до статуту. 
Доповідач – голова зборів. 
Згідно щойно прийнятій редакції статуту в товаристві утворюються та обираються такі органи управління 

та контролю: колегіальний представницький орган управління та контролю – наглядова рада, одноосібний 
або колегіальний представницький орган фінансового контролю за діяльністю виконавчого органу – ревізій-
на комісія або Ревізор (РК), одноосібний виконавчий орган управління – Директор. Термін повноважень усіх 
органів управління визначається при їх обранні, але питання про обрання складу наглядової ради має вклю-
чатися в порядок денний зборів не рідше ніж раз на 3 роки, РК обирається на термін не більше ніж 5 років. 
Кількісний склад наглядової ради та РК визначається зборами при їх обранні. До наглядової ради та РК оби-



 
раються фізичні особи, які мають повну дієздатність, та/або юридичні особи, і висуваються для обрання до 
складу цих органів акціонером (акціонерами).   

Запропоновано обрати спочатку наглядову раду, потім Ревізора відкритим голосуванням простою більшіс-
тю голосів, зареєстрованих для участі в зборах, потім обрати (переобрати) одноосібний виконавчий орган 
товариства – Директора. 

10.1. Наглядова рада. 
Запропоновано: 
- обрати наглядову раду ПрАТ “Каховський агроспецпостач” на термін 3 роки в складі 2 осіб. Головою 

ради обрати акціонера Горішнього Олексія Івановича, членом ради – акціонера Горішнього Івана Павловича. 
Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 акцій (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Наглядова рада ПрАТ “Каховський агроспецпостач” обрана. 
10.2. Ревізор. 
Запропоновано: відкликати Ревізора ВАТ “Каховський агроспецпостач”. 
Заперечень, запитань, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 акцій (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Ревізор ВАТ «Каховський агроспецпостач» відкликаний. 
Запропоновано: утворити одноосібний фінансово контролюючий орган ПрАТ “Каховський агроспецпо-

стач” терміном на 3 роки – Ревізора, обрати Ревізором акціонера Жеребну Олександру Федорівну.  
Заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 акцій (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
Ревізор ПрАТ «Каховський агроспецпостач» обраний. 
10.3. Виконавчий орган. 
Надійшла пропозиція:  
а) утворити та обрати одноосібний виконавчий орган ПрАТ “Каховський агроспецпостач” – Директор, 

Директором товариства обрати Горішнього Євгена Івановича на термін до переобрання або загальними збо-
рами, або, відповідно до статуту товариства, наглядовою радою; 

б) чинному директору ВАТ “Каховський агроспецпостач” Горішньому Івану Павловичу передати справи 
та посаду новообраному директору товариства після завершення процедури державної реєстрації нової реда-
кції статуту ПрАТ “Каховський агроспецпостач”, приведеного у відповідність до ЗУ «Про Акціонерні това-
риства».  

Заперечень, запитань, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували: “За” – 379810 акцій (100% голосів); “Проти” – 0;  “Утримався” – 0. 
 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року. 
Доповідач – голова зборів. 
Доповів про мотиви необхідності попереднього схвалення значних правочинів (на суму понад 25 % варто-

сті активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися ПрАТ «Кахов-
ський агроспецпостач» протягом року у ході поточної господарської діяльності, в тому числі: кредитних до-
говорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, май-
нових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими 
ПрАТ «Каховський агроспецпостач» виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного 
правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збіль-
шення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої  річної фінансової звітності, а також мож-
ливих коливань курсу гривні до іноземних валют.  

Запропоновано:  
- відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть 

вчинятися ПрАТ «Каховський агроспецпостач» протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної 
господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, 
позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення 
боргу, оренди, та інших договорів, за якими ПрАТ «Каховський агроспецпостач» виступає будь-якою із сто-
рін, з максимальною сумою їх граничної сукупної вартості до 1000000 (один мільйон) гривень, із зазначен-
ням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості 
майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої  річної фінансової 
звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.  

- повноваження з визначення конкретних розмірів, строків, термінів, умов виконання договорів, відсотко-
вої ставки за кредитними договорами надати наглядовій раді товариства. 



 
Запитань, заперечень, інших пропозицій не надійшло. 
Голосували:    “За” – 379810 (100,0%);        “Проти” – 0;   “Утрималось” – 0. 
 
Закриття зборів. 
 

Голова зборів  ______________  /Горішній І.П./              Секретар зборів ______________  /Сургай Л.А./ 
 


