
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦРОСТАЧ" 

(код ЄДРПОУ 00913812, місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19) 

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 30 червня 2020 року. 

Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів о 10 годин 00 хвилин. 

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19,  кабінет 

директора. 

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових загальних зборах буде відбуватись за місцем проведення Зборів. 

Час початку реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах- 9 годин 00 хвилин 

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах - 9 годин 45 хвилин 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах на 24 год. 23 червня  2020 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ: 

1.Обрання лічильної комісії позачергових зборів Товариства та припинення її повноважень. 

Проект рішення: обрати з числа працівників ПрАТ «Каховський агроспецпостач» лічильну комісію, а саме: голова лічильної 

комісії - Іванова Алла Володимирівна; повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених 

на неї обов’язків у повному обсязі. 

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства. 
Проект рішення:  Обрати Головою Зборів Горішнього Олексія Івановича, Секретарем Зборів Горішнього Івана 

Павловича.             

3.Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів. 
Проект рішення. 

Затвердити порядок ведення позачергових 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 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій; по кожному питанню 

порядку денного позачергових 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 

позачергових загальних зборів акціонерів- до 5 хвилин. 

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. 

 4. Затвердження звіту Комісії з припинення (реорганізації) Приватного акціонерного товариства "Каховський 

агроспецпостач".  

Проект рішення: Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації) Приватного акціонерного товариства "Каховський 

агроспецпостач". 

5. Затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" та 

уповноваження Комісії з припинення(реорганізації) на підписання передавального акту Приватного акціонерного 

товариства "Каховський агроспецпостач". 

Проект рішення: 

Затвердити ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ станом на 30 червня 2020 року згідно якого:  

– усе майно, права та обов’язки Приватного акціонерного товариства «Каховський агроспецпостач» (код 

ЄДРПОУ00913812) після його припинення шляхом перетворення переходить до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Каховський агроспецпостач» (ТОВ «Каховський агроспецпостач») (код за ЄДРПОУ 00913812); 
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховський агроспецпостач» (ТОВ «Каховський агроспецпостач») 

є правонаступником щодо усього майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Каховський 

агроспецпостач» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються 

сторонами. 
5.2. Уповноважити: Голову Комісії з припинення (реорганізації) Приватного акціонерного товариства "Каховський 

агроспецпостач" Горішнього Євгена Івановича, членів комісії – Селезньову Тамару Олександрiвну, Шешеню Сергія 

Володимировича підписати передавальний акт з обов’язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів членів 

Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ "Каховський агроспецпостач" відповідно до пункту 12 частини 1 статті 15 Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 

 Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 

позачергових загальних зборів: з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери та 

їх представники можуть ознайомитися за адресом: м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19, кабінет бухгалтерії, у робочі дні з 

08.00 до 16.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною 

за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  Селезньова Тамара Олександрівна тел: (05536) 2-70-22, 2-71-51. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також 

строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання 

повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів); 

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту 

порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; 

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів; 



- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати 

проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»; 

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. 

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду 

не зупиняє проведення загальних зборів. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 

(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 

та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів 

товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та 

доручення засвідчене згідно вимогам законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах може бути 

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 

загальних зборах. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 

іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 

особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 

питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 

час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 

голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 

на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 

акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного http://kahovagro.pat.ua/ 

 

На дату складання переліку осіб (станом на 27.05.2020 р.), яким надсилається повідомлення про проведення позачергових 

загальних зборів, загальна кількість акцій становить 392400 штук, кількість голосуючих акцій становить 392400 штук. 

    

 

Комісія з припинення(реорганізації)  ПрАТ «Каховський агроспецпостач» 


