
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, 

  ВКЛЮЧЕНИХ ДО   ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: 

 

1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх 
повноважень. 

Проект рішення: 

1.1. Обрати склад лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу лічильної комісії обрати 
наступних осіб: 

1) Пенська Ірина Леонідовна – Голова лічильної комісії; 

2) Тенішева Рафіка Саітівна – Член лічильної комісії; 

3) Кандалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії. 

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

 

2) Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: 

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. 

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а 
також інтересам Товариства в цілому. 

 

3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: 

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 
2018 році. 

3.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній 
стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам 
Товариства та акціонерів в цілому. 

 

4) Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 

Проект рішення: 

4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. 

4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною. 

 

5) Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової 
звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік. 

Проект рішення: 

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік. 



6) Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 
2018 році. 

Проект рішення: 

6.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році, складає 
5247 тис. грн. 

6.2. Прибуток, отриманий в 2018 році не розподіляти, дивіденди за 2018 рік не виплачувати. 

 

7) Надання згоди на поділ, а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені 
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 
2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 
040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки. 

Проект рішення: 

7.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені 
Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 
площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариства згідно з договором оренди землі 
від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки. 

 

8) Надання згоди на майнове поручительство ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 
кредитними зобов’язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання". 

Проект рішення: 

8.1. Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед АТ «Укрексімбанк» за кредитними 
зобов’язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання" (01135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 16, 
приміщення 200, код ЄДРПОУ 41481738), загальний розмір яких не більше 30 000 000,00 
(тридцяти мільйонів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за 
кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед АТ «Укрексімбанк» за 
невиконання ТОВ "Авіаційне обладнання" кредитних зобов’язань виключно в межах вартості 
предмета іпотеки. На виконання даного рішення надати в іпотеку (заставу) АТ «Укрексімбанк» 
належне Товариству на праві власності нерухоме майно (реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1030240323101), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця 
Блакитна, 4 та належить Товариству згідно наказу Фонду державного майна України № 6-АТ від 
15.04.1999 та акту передачі нерухомого майна від 15.04.1999: будівля АТБ інв. № 0017 загальною 
площею 2125,7 кв. м. 

 

9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа» протягом року. 

Проект рішення: 

9.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних 
правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської 
діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов’язкового 
попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме: 

- одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов’язань, гарантій, 
акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку 
України із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не 
більше 5 (п’яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; 

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших 
договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або 



забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов’язаннями 
третіх осіб) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не 
більше 5 (п’яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; 

- правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із 
встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п’яти) 
мільйонів гривень на дату вчинення правочину; 

- правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням 
граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п’яти) мільйонів 
гривень на дату вчинення правочину. 

9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності 
укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано Загальними зборами 
акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на 
яку буде покладено обов`язок щодо підписання та укладення таких правочинів. 

 

10) Внесення змін до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 

Проект рішення: 

10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його в новій 
редакції. 

10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 

10.3. Делегувати Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та 
Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» право підпису 
статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в новій редакції, затвердженій рішенням чергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 

10.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа». 

 

11) Внесення змін та доповнень до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа». 

Проект рішення: 

11.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа» шляхом викладення його у новій редакції. 

11.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 

 

12) Внесення змін та доповнень до положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа». 

Проект рішення: 

12.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції. 

12.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 

 


