
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№   
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 

змінами) 

Голова 

правління 
      

Ковальчук Ю.Л. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ" 

2. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  
71100 місто Бердянськ Мелітопольське шосе, 

будинок 84/1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00904167 

5. Міжміський код та телефон, факс  06153 60764 

6. Адреса електронної пошти hrebtova.t@berdyansk.biz 

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). 

Державна установа "Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

8. 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 

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). 

Державна установа "Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

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

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  
http://rayagroprom.pat.ua/emitents/reports 28.04.2020 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  

(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 

сукупної вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.04.2020 900000.000 196219.000 458.67118000000 

Зміст інформації 

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів - 25.04.2020 р. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх 

гранична сукупність вартості правочинів: 1) одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 

зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, 

фінансових установах на суму не більше 300 000 тис. гривень; 2) передача майна (майнових прав) Товариства в 

заставу/іпотеку. Будь-яке рухоме/ нерухоме майно, що належить товариству на праві власності, може передаватися 

в заставу/іпотеку для забезпечення виконання зобов’язань як товариства так і третіх осіб, і, при цьому, загальна 

сума зобов’язань, які забезпечуватимуться заставою/іпотекою, не може перевищувати 300 000 тис. гривень. 3) 

фінансова порука Товариства за виконання зобов’язань будь-якими третіми особами (сукупна гранична вартість 

200 000 тис. гривень); 4) договори поставки (постачання), купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), 

відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-

якою із сторін (сукупна гранична вартість 100 000 тис. гривень). Гранична сукупність вартості правочинів - 900000 

тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 196219 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності - 458,6712%. Загальна кількість голосуючих акцій - 193616 шт. Кількість голосуючих акцій, 

що зареєстровані для участі у загальних зборах - 133537 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та 

«проти» прийняття рішення: «за» - 133537 шт., «проти» - 0 шт. 

 

 


