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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 
Iвановича, 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. Крім того, у Товариства є ще один контролюючий орган – 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

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.  

 
 
 
 

Наглядова рада ПрАТ «Каховський агроспецпостач» 


