
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 

(Повідомлення про інформацію) 

__________12.02.2021___________ 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 

№ ________51__________ 
          (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 
року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 
2180/24712 (із змінами) 

Директор - головний редактор 
(посада) 

_________________ 
(підпис) 

Калайтан О.В. 
(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА 
«ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, 

проспект Миру, буд. 19 

4. Ідентифікаційний код юридичної 
особи: 

02472200 

5. Міжміський код та телефон, факс: (0629) 52-66-42 

6. Адреса електронної пошти: red@pr.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації 
юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні 
послуги на фондовому ринку, особи, яка 
проводить діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення). 

ДУ "АРIФРУ" 
21676262 
УКРАЇНА  
DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи, країна реєстрації 
юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 

ДУ "АРIФРУ" 
21676262 
УКРАЇНА  



уповноважених надавати інформаційні 
послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо). 

DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://pr.ua 
__________________ 
(URL-адреса веб-сайту) 

12.02.2021 
_________ 

(дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупна 

вартість правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 10.02.2021 5 913,83 18 113,5 32,65 % 

Зміст інформації: 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
10.02.2021 року прийнято рішення (Протокол № 1/2021 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ» вiд 10.02.2021 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які вчинятимуться Товариством протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, а саме щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158), граничною сукупною вартістю 
не більше 5 913 830,00 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот тринадцять тисяч вісімсот тридцять гривень 00 копійок) без ПДВ. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 113,5  тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 32,65 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) 
штук (кворум – 100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi 
сiмсот тринадцять) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) штук. 

2 10.02.2021 5 912,00 18 113,5 32,64 % 

Зміст інформації: 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
10.02.2021 року прийнято рiшення (Протокол № 1/2021 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ» вiд 10.02.2021 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які вчинятимуться Товариством протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, а саме щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) (надалі – 
«ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»), граничною сукупною вартістю не більше 5 912 000,00 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот дванадцять тисяч гривень 00 
копійок) без ПДВ. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 113,5  тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 32,64 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 



№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупна 

вартість правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) 
штук (кворум – 100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi 
сiмсот тринадцять) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) штук. 

3 10.02.2021 2 442,00 18 113,5 13,48 % 

Зміст інформації: 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
10.02.2021 року прийнято рiшення (Протокол № 1/2021 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ» вiд 10.02.2021 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які вчинятимуться Товариством протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, а саме укладання з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Договору щодо надання передплаченого 
періодичного видання Газети «Приазовський робочий» у відповідності до виходу з друку у 2021 році, загальна сума якого не повинна 
перевищувати 2 442 000,00 грн. (два мільйони чотириста сорок дві тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ.  
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 113,5  тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 13,48 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) 
штук (кворум – 100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi 
сiмсот тринадцять) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) штук. 

4 10.02.2021 3 407,60 18 113,5 18,81 % 

Зміст інформації: 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
10.02.2021 року прийнято рiшення (Протокол № 1/2021 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ» вiд 10.02.2021 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які вчинятимуться Товариством протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, а саме щодо послуг з  розповсюдження періодичних видань за передплатою з 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» (ідентифікаційний код  21560045), граничною сукупною вартістю не більше 3 407 600,00 грн. 
(три мільйони чотириста сім тисяч шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 113,5  тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,81 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 



№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупна 

вартість правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) 
штук (кворум – 100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi 
сiмсот тринадцять) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) штук. 

5 10.02.2021 7 889,90 18 113,5 43,56 % 
10.02.2020 

 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
10.02.2021 року прийнято рiшення (Протокол № 1/2021 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ» вiд 10.02.2021 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які вчинятимуться Товариством протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, а саме щодо послуг з виготовлення (друку) поліграфічної продукції з ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «КЕРАМІСТ» (ідентифікаційний код 31122120) граничною сукупною вартістю 
не більше 7 889 900,00 грн. (сім мільйонів вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 113,5  тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 43,56 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) 
штук (кворум – 100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi 
сiмсот тринадцять) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) штук. 

 


