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 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) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Пiнкевич М.С. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство  " Авiакомпанiя  Константа" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20508143 

4. Місцезнаходження: 69013, Україна, Запорізька обл., Шевченкiвський р-н, мiсто Запорiжжя, 

вул. Блакитна, буд.4 

5. Міжміський код, телефон та факс: 061-228-22-28, 061-228-22-28 

6. Адреса електронної пошти: tklymenko@constantaairlines.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.04.2020,  Керуючись статтею 40 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок",   затвердити Рiчну iнформацiю про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi емiтента ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за 2019 рiк 

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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.constantaairli

nes.com 21.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу  

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї  (дозволи) на окремi видi дiяльностi не надається тому що 

емiтент є приватним (закритим) акцiонерним товариством,  яке не здiйснювало публiчне 

(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Емiтент належностi до будь-яких об'єднань, пiдприємств не має та не приймав участi в 

створеннi юридичних осiб. 

 

Емiтент не має корпоративного секретаря. 

 

Емiтент не має рейтингового агенства. 

 

Емiтент не має фiлiалiв або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 

В звiтному перiодi  не було штрафних санкцiй. 

 

Iнформацiя про будь якi винагороди та компенсацiї посадовим особам в разi їх звiльнення не 



надається тому що емiтент є приватним (закритим) акцiонерним товариством,  яке не 

здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв , яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, 

яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; нформацiю про змiну осiб, якi є 

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй,  не надається тому що емiтент є приватним (закритим) акцiонерним 

товариством,  яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент не надається тому що емiтент є 

приватним (закритим) акцiонерним товариством,  яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв. 

 

Емiтент облiгацiй не випускав. 

 

Емiтент iншi цiннi папери не випускав. 

 

Емiтент не випускав похiднi цiннi папери та борговi цiннi папери. 

 

Протягом звiтного перiоду емiтент власних акцiй не викупав. 

 

 У звiтному i попередньому перiодах  рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося , 

дивiденди не виплачувалися.  

 

Емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за 

класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi. 

 

Випуску боргових цiнних паперiв не було i гарантiй третiх осiб по ним також не було. 

 

Емiтент не є членом нi якої корпорацiї. 

 

Емiтент iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв не випускав. 

 

Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 

 

У зв'язку з тим, що Емiтент сертифiкати ФОН не випускав iнформацiя про основнi вiдомостi 

ФОН та про осiб, якi володiють сетiфiкатамi ФОН вiдсутня. 

 

У зв'язку з тим, що Емiтент сертифiкати ФОН не випускав розрахунок вартостi чистих активiв 

ФОН та правила ФОН вiдсутнi. 

 

Складання рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської 

звiтностi не проводилось. 

 

Випуску цiльових облiгацiй не було. 

 

Емiтент не є фiнансовою установою. 



 

Прийняття рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення  яких є 

заiнтересованiсть ,  не було. 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та про прийняття рiшення пр попереднє надання 

згоди про вчинення значних правочинiв не надається тому що емiтент є приватним (закритим) 

акцiонерним товариством,  яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних 

паперiв. 

 

Iнформацiя про  стан обєкта нерухомостi не надається тому що емiтент є приватним 

(закритим) акцiонерним товариством,  яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення 

цiнних паперiв. 

 

Працiвники емiтента не мають  цiнних паперiв емiтента. 

 

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента,не наводитья  за її вiдсутностi в емiтента. 

 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом, не вiдома емiтенту. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство  " Авiакомпанiя  Константа" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 526938 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 22.04.1999 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 2338500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 116 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 51.10 - Пасажирський авiацiйний транспорт 

 51.21 - Вантажний авiацiйний транспорт 

 77.35 - Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запорiжжя 

2) МФО банку 

 313399 

3) Поточний рахунок 

 UA513133990000026008055741074 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запорiжжя 

5) МФО банку 

 313399 

6) Поточний рахунок 

 UA043133990000026005055725532 

 



 

16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 № 

910/10213/19 

господарський суд 

мiста Києва 

 Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Авiакомпанiя 

Константа" 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"БIЗНЕС АВIАЦIЯ" 

 стягнути з Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"БIЗНЕС АВIАЦIЯ" (01021, м. 

Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, 

будинок 11,ЄДРПОУ: 

36590318) на користь 

Приватного акцiонерного 

товариства "Авiакомпанiя 

Константа"  585156 грн. ( 

п'ятсот вiсiмдесят п'ять тисяч 

сто п'ятдесят шiсть гривень, 00 

коп.) заборгованостi та 8777грн. 

(вiсiм тисяч сiмсот сiмдесят сiм 

гривень, 00 коп.) судового 

збору 

Винесено 

рiшення 

господарського 

суду мiста 

Києва вiд 

11.11.2019 р. по 

справi № 

910/10213/19 

Примітки: 

триває виконавче провадження 

2 № 909/820/19 господарський суд 

Iвано-Франкiвської 

областi 

 Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Авiакомпанiя 

Константа" 

ТОВ "IСТ 

КЛIППЕР" 

 стягнути з Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю  

"IСТ КЛIППЕР"(76018, 

Iвано-Франкiвська обл., мiсто 

Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ 

МАРIЙКИ ПIДГIРЯНКИ, 

будинок 17, офiс 1, ЄДРПОУ: 

36732710)  на користь 

Приватного акцiонерного 

товариства "Авiакомпанiя 

Константа"   573 448,56 грн. 

боргу  

 та 10 296,24 грн.   витрат на 

судовий збiр. 

 

Винесено 

рiшення 

господарського 

суду 

Iвано-Франкiвсь

кої областi 

24.10.2019р. 

Примітки: 

24.10.2019р. господарський суд Iвано-Франкiвської областi у справi № 909/820/19  затвердив мирову угоду з ТОВ "IСТ КЛIППЕР"(76018, Iвано-Франкiвська обл., 

мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ МАРIЙКИ ПIДГIРЯНКИ, будинок 17, офiс 1, ЄДРПОУ: 36732710) 



 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери, якi мають голосуючi акцiї 

(мають прав голосу) 

та зареєстрованi у Загальних зборах 

акцiонерiв 

На Загальних зборах, якi вiдбулися 

23.04.2019 р., були зареєстрованi: 

Мiлешко Роман Вiкторович 

Моїсєєнко Михайло Юрiйович 

AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНIЯ 

"ЕЙПI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД"   

Наглядова рада Голова Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Голова Наглядової ради  Кривонос 

Олексiй Валерiйович 

Член Наглядової ради Смоляр Вiталiй 

Вiталiйович 

Член Наглядової ради Моїсеєнко 

Михайло Юрiйович 

Виконавчий орган Генеральний директор У звiтному перiодi : 

- з 01.01.2019р.по 02.12.2019р. - 

Генеральний директор Гаврилов  

Євген  Павлович, обраний на посаду 

16.04.2018р. (Рiшення єдиного 

акцiонера Приватного акцiонерного 

товариства "АВIАКОМПАНIЯ 

КОНСТАНТА", КОД ЄДРПОУ 

20508143  вiд 16.04.2018р.) ;  

- з 03.12.2019р. - Генеральний директор  

Пiнкевич Михайло Семенович, 

призначений на посаду 28.11.2019р. 

(Рiшення Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства 

"АВIАКОМПАНIЯ КОНСТАНТА", 

КОД ЄДРПОУ 20508143  вiд 

28.11.2019р. Протокол № 28/11-19) .  

 

Ревiзор Ревiзор Нефьодов Олександр Дмитрович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гаврилов Євген Павлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Авiакомпанiя Константа", 20508143, 05.03.2018р. по 24.04.2018р. - перший 

заступник генерального директора ПрАТ "Авiакомпанiя Константа"   



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя 

Константа" вiд 28.11.2019 (протокол № 28/11-19) з  02 грудня 2019 року  припинено 

повноваження генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя 

Константа" Гаврилова Євгена Павловича за згодою сторiн. На посадi генерального директора 

Гаврилов Є.П. перебував з 25.04.2018 року. Гаврилов Є.П. не має простих iменних акцiй 

Товариства.Загальний стаж роботи -14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв мiсце роботи -   з 

16.01.2014р. по 16.02.2015р. - прийнятий на вiйськову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по   

05.05.2015р. - начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення обладнання i майна 

iнженерно-технiчного комплексу Державного авiацiйного  пiдприємства "Україна", з 

05.05.2015р. по 24.11.2015р.  - заступник генерального директора - начальник 

iнженерно-технiчного комплексу Державного авiацiйного  пiдприємства "Україна", з 

24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технiчної експлуатацiї 

Державного авiацiйного  пiдприємства "Україна", з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. - радник 

генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа", з 

05.03.2018р. по 24.04.2018р. - перший заступник генерального директора Приватного 

акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа", з 25.04.2018р. по 02.12.2019р. - генеральний 

директор  Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа".   Непогашена 

(незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 

вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства. Винагорода за виконання обов"язкiв 

генерального директора за 2019 рiк склала 254488,61грн. Винагороди в натуральнiй формi не 

отримував.. 

 

1) Посада 

 генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пiнкевич Михайло Семенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство, 14308894, з жовтня 2018р. по 

листопад 2019р. - заступник генерального директора з iнвестицiйних проектiв та стратегiчного 

розвитку  на Харкiвському державному авiацiйному виробничому пiдприємствi. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2019, обрано 3 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя 

Константа" вiд 28.11.2019 (протокол № 28/11-19) обрано з 03 грудня 2019 року   на посаду 

генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа" 

Пiнкевича Михайла Семеновича на три роки. Пiнкевич М.С. не має простих iменних акцiй 

Товариства. Паспорт серiя   ЕС номер 067059, виданий 410 вiддiленням Феодосiйського  МВ 

ГУМВС України в Криму "26" лютого 1996 року. Протягом останнiх п'яти рокiв мiсце роботи -  

з вересня 2014р. по  жовтень 2018р. - заступник директора з розвитку стратегiї в  Компанiї 



Expedition Aviation FZE ( Шарджа, ОАЕ), з жовтня 2018р. по листопад 2019р. - заступник 

генерального директора з iнвестицiйних проектiв та стратегiчного розвитку  на Харкiвському 

державному авiацiйному виробничому пiдприємствi ( мiсто Харкiв, Україна). Непогашена 

(незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 

вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства.  Винагорода за виконання обов"язкiв 

генерального директора за 2019 рiк склала 20571,43грн. Винагороди в натуральнiй формi не 

отримував.. 

 

1) Посада 

 головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пенська Iрина Леонiдiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Авiакомпанiя Константа", 20508143, Бухгалтер в ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.11.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 Назначена на посаду головного бухгалтера  "28" листопада 2014р. Наказом №14/Л. не 

має акцiй товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Винагорода за виконання обов"язкiв головного бухгалтера за 2019 рiк склала 318700,69грн. 

Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Протягом останнiх 5 рокiв мiсце роботи - 

головний бухгалтер ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" 

 

1) Посада 

 ревiзор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Нефьодов Олександр Дмитрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Монтаж Спец Сервiс", 41142515, директор  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.03.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Нефьодов О.Д. не має простих iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) 

рокiв мiсце роботи - з лютого 2014р. по липень 2016р. -головний бухгалтер ТОВ "Торговий ДIМ 

" Компанiя РIКОН", з лютого 2017р. по теперiшнiй час директор ТОВ "Монтаж Спец 



Сервiс".Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть,а також вiдсутня заборона обiймати певнi 

посади табо займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. На посадi 

Ревiзора перебував з 29.03.2017р. Послуги по виконанню обов"язкiв ревiзора надаються 

безоплатно. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. 

 

1) Посада 

 голова наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кривонос Олексiй Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 вiйськовий пенсiонер, вiйськовий пенсiонер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.03.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Кривоноса О.В. на посаду Голови Наглядової ради було обрано Рiшенням Наглядової 

ради Товариства (Протокол № 29/03-17 вiд 29.03.2017р.). Кривонос О.В. не має простих iменних 

акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 01.01.2012р. по 

30.04.2016р.- вiйськовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперiшнiй час - вiйськовий 

пенсiонер. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, а також вiдсутня заборона обiймати певнi 

посади табо займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.Послуги по 

виконанню обов"язкiв голови наглядової ради  надаються безоплатно. Винагороди в 

натуральнiй формi не отримував. Акцiонерiв Товариства, що є афiлiйованими особами 

кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не  є   незалежним директором. Кривонос 

О.В. є представником акцiонера ЕйПi Холдiнгс Лiмiтед (AP Holdings Limited), якому належить 

49% акцiй ПрАТ "Авiакомпанiя Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих цiнних 

паперiв. 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Моїсеєнко Михайло Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 тимчасово не працює, 13.10.2014 - 01.02.2016 р. - ДЗТIК "Промоборонекспорт", м. Київ, 

головний 

спецiалiст, 02.02.2016р. по теперiшнiй час - тимчасово не працює. 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.03.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Моїсєєнко М.Ю.   має 187080 штук простих iменних акцiй Товариства. Протягом 

останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спецiалiст 

ДЗТIК "Промоборонекспорт" (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперiшнiй час - тимчасово не працює. 

Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, а також вiдсутня заборона обiймати певнi посади табо 

займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. На посадi члена 

Наглядової ради перебував з 29.03.2017р.Не є афiлiйованою особою Товариства.Послуги по 

виконанню обов"язкiв голови наглядової ради  надаються безоплатно. Винагороди в 

натуральнiй формi не отримував. Акцiонерiв Товариства, що є афiлiйованими особами 

кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акцiонера або групи 

акцiонерiв, не є   незалежним директором.  

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Смоляр Вiталiй Вiталiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Ротор Україна", 35889972, з 10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на 

посадi заступника генерального директора з Мiжнародних вiдносин та розвитку бiзнесу, 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.03.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Смоляр В.В. не має простих iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв 

мiсце роботи - з 10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на посадi заступника 

генерального директора з Мiжнародних вiдносин та розвитку бiзнесу, з 20.12.2017р. по 

04.02.2018р. - ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" на посадi заступника генерального директора з 

вантажних перевезень, з 05.03.2018р. по теперiшний час - ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" на 

посадi радника генерального директора. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, а також 

вiдсутня заборона обiймати певнi посади табо займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою 

особою Товариства. На посадi члена Наглядової ради перебував з 29.03.2017р. .Акцiонерiв 

Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є 

представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є   незалежним директором. Послуги по 

виконанню обов"язкiв голови наглядової ради  надаються безоплатно. Винагороди в 

натуральнiй формi не отримував.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний 

директор 

Гаврилов Євген 

Павлович 

 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Пiнкевич Михайло 

Семенович 

 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Пенська iрина 

Леонiдiвна 

 0 0 0 0 

Ревiзор Нефьодов 

Олександр 

Дмитрович 

 0 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 

Кривонос Олексiй 

Валерiйович 

 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Смоляр Вiталiй 

Вiталiйович 

 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Моїсеєнко 

Михайло 

Юрiйович 

 187 080 2 187 080 0 

Усього 187 080 2 187 080 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

AP HOLDINGS LIMITED 

(КОМПАНIЯ "ЕЙПI 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

IBC/05/14/8541 

Об'єднанi Арабськi Емiрати., 

Дубай, офiс №: 304, 305, 305/2, 

306, 307, що належить ком 

49 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

МIЛЕШКО РОМАН ВIКТОРОВИЧ 49 

МОЇСЕЄНКО МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ 2 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Загальна iнформацiя про Товариство. 

Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя Константа" засновано i почало свою дiяльнiсть в 

1994 роцi. Основним напрямком було виконання пасажирських перевезень на лiтаках типу 

Як-40, якi експлуатувалися до 2016 року. 

Авiакомпанiя виконувала чартернi i регулярнi рейси по Українi та за її межами. 

У зв'язку економiчною неефективнiстю лiтакiв типу Як-40 на ринку авiаперевезень в кiнцi 2016 

року дiяльнiсть авiакомпанiї виявилася нерентабельною. 

У жовтнi 2016 року Товариство було переорiєнтовано на спецiалiзованi чартернi 

вантажно-пасажирськi перевезення та виконує такi послуги як: 

- посадка на грунтовi злiтно-посадочнi смуги; 

- польоти на вiддалених аеродромах; 

 - нестандартнi i небезпечнi вантажi; 

 - перевезення транспортних засобiв (човни, легковi автомобiлi); 

- комбiнованi перевезення пасажирiв i вантажу (Ан-26-100, Ан-28); 

 - доставка палива наливним способом (система BATT); 

- виконання перевезень в гуманiтарних i миротворчих мiсiях. 

Авiакомпанiя отримала схвалення на виконання комерцiйних перевезень в країнах 

європейського союзу (акредитацiя в EASA TCO). Нашi лiтаки виконують польоти для 

гуманiтарних i миротворчих мiсiй ООН. 

Для виконання поставлених завдань, всi повiтрянi судна вiдповiдають сучасним вимогам для 

забезпечення безпеки польотiв. Авiакомпанiя забезпечує рiвень якостi послуг вiдповiдно до 

державних стандартiв, галузевих та вiдомчих нормативiв та технiчних умов, що дають у 

товариства, комплексної системи керування якостi послуг i вимог нормативної документацiї. 

 

Опис дiяльностi Товариства 



Для здiйснення своєї виробничої дiяльностi Товариство сертифiковано на виконання авiацiйних 

перевезень, дiяльностi з пiдтримання льотної придатностi повiтряним судам, виконання 

технiчного обслуговування повiтряних суден.  

При зрiвняннi з 2018 роком парк повiтряних суден авiакомпанiї збiльшилося на три одиницi. В 

експлуатацiї авiакомпанiї  на теперiшний час знаходяться сiм повiтряних судна типу Ан-26 та 

його модифiкацiї, якi здiйснюють  вантажно-пасажирськi перевезення.  

На двох повiтряних судах Ан-26 виконується технiчне обслуговування щодо приведення їх у 

стан льотної придатностi. Авiакомпанiєю взято в оренду новий тип повiтряного судна - Ан-32П . 

В першому пiврiччi 2020 року заплановано введення в експлуатацiю цих лiтакiв.  

Ринками збуту авiацiйних послуг товариства є країни ближнього та дальнього зарубiжжя.  

Основнi покупцi авiацiйних послуг пiдприємства - компанiї AP Holdings, Expedition Aviation, 

Органiзацiя Об'єднаних  Нацiї.   

Для оперативного обслуговування лiтакiв в аеропортах тимчасового базування Могадiшо 

(Сомалi), Бамако (Малi), Джуба (Пiвденний Судан) органiзованi лiнiйнi бази технiчного 

обслуговування.  

Прiоритетнi напрямки розвитку пiдприємства на 2020 рiк: 

- отримання схвалення на експлуатацiю повiтряних суден в США (акредитацiя в FAA); 

- вихiд на європейський ринок авiацiйних перевезень; 

- забезпечення високих стандартiв безпеки польотiв; 

- освоєння нових i сучасних типiв повiтряних суден типу Ан-74; 

- збiльшення кiлькостi повiтряних суден в експлуатацiї до 10 одиниць; 

- постiйне полiпшення якостi послуг, що надаються для партнерiв i замовникiв. 

       -    впровадження виконання додаткових видiв послуг таких як: 

а) скидання вантажу з повiтря (драпiрування); 

             б) медична евакуацiя / евакуацiя поранених. 

В планах завершення реконструкцiї будiвлi iнженерно-авiацiйного центру.  

Реалiзацiя цих напрямкiв дозволить пiдприємству збiльшити обсяг i якiсть послуг, що 

надаються,  що значно покращить фiнансовий стан пiдприємства 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Чистий прибуток ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за результатами 2019 року становить 5219 

тис. грн.  

За звiтний перiод чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг склав 52782 тис.грн  

Собiвартiсть реалiзованих послуг в абсолютному вираженнi зросла на 192%, або 22034 тис. грн, 

проти 2018 року. Збiльшення зумовлене збiльшенням обсягом робiт.  

ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" перерахувало 7707 тис.грн грн до центральних та мiсцевих 

бюджетiв у 2019 роцi, що на 177 %, або 3352 тис.грн, перевищує показник 2018 року. 

Капiтальнi iнвестицiї зросли на 321 тис грн, проти 2018 року i становлять 342 тис. грн. 

Iстотно впливають на дiяльнiсть пiдприємства нестабiльна державна полiтика стосовно 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бiзнесу. Нестабiльна полiтична та законодавча 

ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi працюють на експорт, 

виникає ризик зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства.. 

 

Ключовi фiнансовi показники ПрАТ "Авiакомпанiя Константа"  

за завiтний перiод, тис. грн.: 

Показники 2018 2019 Змiна +/- 

Дохiд, у т.ч. 30763 52782 + 22019 

Дохiд вiд реалiзованих товарiв 136 810 +674 

Дохiд вiд реалiзованих послуг  30627 51972 +21345 

    



Собiвартiсть, у т.ч. 23999 46033 +22034 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 118 489 + 371 

Собiвартiсть реалiзованих послуг 23881 45544 +21663 

    

Операцiйнi доходи 7615 11819 + 4204 

Операцiйнi витрати 5360 5390 + 30 

Чистий прибуток (збиток) + 5247 + 5219 -28 

Активи 34046 55236 + 21190 

Капiтальнi iнвестицiї 21 342 + 321 

Сплаченi податки 4355 7707   + 3352 

 

Операцiйнi витрати та доходи  

Загальнi адмiнiстративнi витрати за пiдсумками 2019 року збiльшилися на 184 % i становили 

6954 тис грн. Основною статтею загальних i адмiнiстративних витрат є витрати на персонал, 

включно з податками на заробiтну плату, якi становлять 16678 тис.грн у 2019 роцi.  Iншi 

операцiйнi доходи збiльшилися на 155 % i становили 11819 тис грн. 

Активи  

Активи ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" у 2019 роцi збiльшилися на 162 % проти 2018 року i 

становили 55236 тис грн. Балансова вартiсть необоротних активiв зросла на 146 % - до 23082 тис 

грн. Оборотнi активи збiльшилися на 13921 тис грн - з 18233 тис грн у 2018 роцi до 32154 тис 

грн у 2019 роцi. 

Грошовi потоки 

У 2019 роцi чистий грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi збiльшився на 1478 тис.грн - до 

8458 тис грн. Водночас платежi з iнвестицiйної дiяльностi у 2019 роцi  становили 2430 тис грн. 

Отримано позик у 2019 роцi у сумi 13664 тис. грн. 

У 2020р. планується збiльшення обсягу робiт  у зв'язку з укладанням нових контрактiв.   

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

ПрАТ "Авiакомпанiя "Константа" не укладало у 2019 роцi деривативiв та не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв Товариства. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

На основi спрогнозованих окремих видiв ризикiв i їх оцiнки, в ПрАТ "Авiакомпанiя  Константа" 

проводиться попереджувальнi заходи  щодо мiнiмiзацiї ризикiв, оцiнюється можливий збиток i 

межi ризикiв.  

У авiапiдприємствi проводиться цiлеспрямована робота по страховому захисту майнових 

iнтересiв, враховуючи i обов'язкове  страхування основних фондiв вiдповiдно до Закону 

України "Про страхування", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №676 вiд 06 вересня 2017р. 

"Про затвердження Порядку i правил здiйснення обов'язкового авiацiйного страхування 

цивiльної авiацiї", Монреальскої конвенцiї вiд 28.05.1999р. та Повiтряного кодексу України. 

      ПС, якi мають Сертифiкат льотної придатностi застрахованi на випадок загибелi або 

ушкодження, а також застрахована вiдповiдальнiсть авiакомпанiї перед пасажирами, багажу, 

вантаж i третiми особами,. Застраховано автомобiльний парк, а також льотний, технiчний склад, 

водiї автотранспортних засобiв. 

  Страхування провадиться в страхової компанiї "Бусiн". 

   При страхуваннi ПС враховується район виконання польотiв у вiдповiдностi з вимогами  



Мiжнародного страхового ринку LSW617C. 

   Щоб виключити зниження обсягiв робiт, проводиться робота по заключенню угод у якостi 

эксплуатантов ПС iз власниками авiацiйної технiки, а також на виконання технiчного 

обслуговування авiацiйної технiки iнших авiкомпанiї, продаж  нелiквiдiв та аiвцiйної технiки 

що не потрiбна у виробництвi. 

    Укладенi довгосторови угоди на авiаперевезення вантажiв та пасажирiв з Органiзацiєю 

Об'єднаних  Нацiї. 

     Укладенi угоди на техничне обслуговування авiацiйної технiки фахiвцями ПрАТ 

"Авiвкомпанiя Константа" з компанiями   "Мотор-Сiч",   Realrpogress (Чехiя) та iншими. 

 Усе це дає надiю на те, що обсяги робiт не зменшаться. 

Коливання валютних курсiв, спад покупної спроможностi коштiв враховується ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" при укладенi договорiв iз замовниками та у формуваннi тарифної 

полiтики авiакомпанiї. 

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi на пiдприємствi є оборотнi активи, якi 

забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. 

Основнi фiнансовi зобов'язання товариства включають довгострокову  заборгованiсть,  iншу 

кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих 

фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi товариства. Товариство має 

рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно  дебiторську заборгованiсть за товар, роботи, 

послуги, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської 

дiяльностi пiдприємства.  

 

Iнформацiя про види активiв (тис. грн.). 

Показник 2019 2018 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 11529 4161 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 

за виданими авансами 1428 1707 

з бюджетом 1926 1360 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 61 34 

Грошi та їх еквiваленти 9739 5595 

 

Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть 

фiнансування для виконання чинних зобов'язань по мiрi їх настання. Метою ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та 

гнучкiстю у використаннi умов, наданих постачальниками. Передплати зазвичай 

використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення 

своїх зобов'язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" має програми капiтального будiвництва, якi фiнансуються як за 

рахунок чинних потокiв грошових коштiв вiд господарської дiяльностi, так i за рахунок 

запозичених коштiв. Запозиченi кошти також використовуються для фiнансування потреб ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" в оборотному капiталi. У таблицi нижче наведено аналiз фiнансових 

зобов'язань ПрАТ "Авiакомпанiя Константа"  розподiлених на групи за вiдповiдними термiнами 

погашення, на основi залишкового перiоду на звiтну дату до термiну погашення за договорами. 

Суми, якi розкриваються у таблицi, є недисконтованими потоками грошових коштiв за 

основною сумою боргу та вiдсоткiв. 

 

Iнформацiя про види зобов'язань (тис. грн.). 

Показник 2019 Термiн виникнення 

  до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв понад 36 мiсяцiв 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 



товари, роботи, послуги 9555     

розрахунками з бюджетом 783 783    

розрахунками зi страхування 214 214    

розрахунками з оплати працi 695 695    

Поточнi забезпечення 925 925    

Iншi поточнi зобов'язання 11972   11972  

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 5493 5493  

  

Довгостроковi кредити банкiв - - - - - 

 

Метою пiдприємства є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування 

шляхом використання умов, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння 

кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi дирекцiя пiдприємства значною 

мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi пiдприємства та 

забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, 

погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року. 

Фiнансування пiдприємства у 2019 роцi вiдбувалось  за рахунок власних обiгових коштiв та за 

рахунок отриманих фiнансових позик. Робочого капiталу недостатньо для поточних потреб 

товариства.  

Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами:  

- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти 

шляхом урегулювання платiжної дисциплiни замовникiв/дебiторiв;  

- покращення системи управлiння запасами;  

-зниження зобов'язань; 

-збiльшення обсягiв виробництва. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

4.1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного 

управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВIАКОМПАНIЯ КОНСТАНТА" кодекс 

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 

корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

4.1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, 

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не 

приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ 

"АВIАКОМПАНIЯ КОНСТАНТА" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом 

будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi 

кодекси не наводяться. 

4.1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 



застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом, який розмiщений за посиланням https://constantaairlines.com .Будь-яка iнша практика 

корпоративного управлiння не застосовується. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами 

корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами 

корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Питання 1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної 

комiсiї та припинення їх повноважень. 

Прийняте рiшення: 1.1. Обрати склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 3 осiб. 

До складу Лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1) Пенська Iрина 

Леонiдовна - Голова лiчильної комiсiї;2) Тенiшева Рафiка Саiтiвна - Член 

лiчильної комiсiї;3) Кандалова Ольга Iванiвна - Член лiчильної комiсiї.1.2. 

Припинити повноваження обраної Лiчильної комiсiї з моменту завершення 

цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Питання 2. Звiт Генерального директора ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" 

за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Прийняте рiшення: 2.1. Прийняти до вiдома звiт Генерального директора 

Товариства за 2018 рiк. 2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 

2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 

розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також 

iнтересам Товариства в цiлому. 

 Питання 3. Звiт Наглядової Ради ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за 2018 

рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

Прийняте рiшення: 3.1. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою 

дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2018 роцi. 3.2. Роботу 



Наглядової ради у 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 

загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам 

Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. 

Питання 4. Звiт Ревiзора ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за 2018 рiк, 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку 

Ревiзора ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

Прийняте рiшення: 4.1. Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки 

Ревiзора Товариства за 2018 рiк.  4.2. Роботу Ревiзора Товариства у 2018 

роцi визнати задовiльною. 

Питання 5: Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Авiакомпанiя Константа", у 

тому числi фiнансової звiтностi ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за 2018 

рiк.  

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) 

Товариства за 2018 рiк. 

Питання 6. Розподiл прибутку i збиткiв за пiдсумками дiяльностi ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" у 2018 роцi. 

Прийняте рiшення: 6.1. Прибуток Товариства, отриманий за пiдсумками 

господарської дiяльностi в 2018 роцi, складає 5247 тис. грн. 6.2. Прибуток, 

отриманий в 2018 роцi не розподiляти, дивiденди за 2018 рiк не 

виплачувати. 

Питання 7. Надання згоди на подiл, а також згоди на оформлення 

будь-яких документiв вiд iменi ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" стосовно 

подiлу земельної дiлянки iз кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 

площею 5,4275 га, яка ранiше знаходилась в орендi у ПрАТ "Авiакомпанiя 

Константа" згiдно з договором оренди землi вiд 19 липня 2007 року № 

040726100766 на 2 (двi) окремi земельнi дiлянки. 

Прийняте рiшення: Надати згоду на подiл, а також згоду на оформлення 

будь-яких документiв вiд iменi Товариства стосовно подiлу земельної 

дiлянки iз кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 

га, яка ранiше знаходилась в орендi у Товариства згiдно з договором 

оренди землi вiд 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (двi) окремi 

земельнi дiлянки. 

Питання 8. Надання згоди на майнове поручительство ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авiацiйне 

обладнання". 

Прийняте рiшення: Надати згоду на майнове поручительство Товариства 

перед АТ "Укрексiмбанк" за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авiацiйне 

обладнання" (01135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 16, примiщення 

200, код ЄДРПОУ 41481738), загальний розмiр яких не бiльше 30 000 

000,00 (тридцяти мiльйонiв) гривень, строком повернення не бiльш нiж 5 

рокiв, зi сплатою вiдсоткiв за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство 

несе вiдповiдальнiсть перед АТ "Укрексiмбанк" за невиконання ТОВ 

"Авiацiйне обладнання" кредитних зобов'язань виключно в межах вартостi 

предмета iпотеки. На виконання даного рiшення надати в iпотеку (заставу) 

АТ "Укрексiмбанк" належне Товариству на правi власностi нерухоме 

майно (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 1030240323101), 

що знаходиться за адресою м. Запорiжжя, Шевченкiвський район, вулиця 

Блакитна, 4 та належить Товариству згiдно наказу Фонду державного 

майна України № 6-АТ вiд 15.04.1999 та акту передачi нерухомого майна 

вiд 15.04.1999: будiвля АТБ iнв. № 0017 загальною площею 2125,7 кв. м. 

Питання 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 



вчинятися ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" протягом року . 

Прийняте рiшення: 9.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду 

на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути укладенi 

Товариством у ходi його звичайної поточної господарської дiяльностi 

протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, за умови 

обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, 

а саме: 

- одержання Товариством кредитiв (позик), прийняття грошових 

зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь яких iнших 

банкiвських послуг (продуктiв) у будь-якому банку України iз 

встановленням граничної сукупної вартостi за кожним окремим видом 

правочину в сумi не бiльше 5 (п'яти) мiльйонiв гривень на дату вчинення 

правочину; 

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (iпотеку) 

та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань 

Товариства (у т.ч. договорiв поруки) та/або забезпечення зобов'язань 

будь-яких третiх осiб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями 

третiх осiб) iз встановленням граничної сукупної вартостi за кожним 

окремим видом правочину в сумi не бiльше 5 (п'яти) мiльйонiв гривень на 

дату вчинення правочину; 

- правочинiв, предметом яких є придбання Товариством товарiв, 

робiт, послуг iз встановленням граничної сукупної вартостi за кожним 

окремим видом правочину в сумi не бiльше 5 (п'яти) мiльйонiв гривень на 

дату вчинення правочину; 

- правочинiв, предметом яких є продаж Товариством товарiв, робiт, 

послуг iз встановленням граничної сукупної вартостi за кожним окремим 

видом правочину в сумi не бiльше 5 (п'яти) мiльйонiв гривень на дату 

вчинення правочину. 

9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про 

визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, попередню згоду 

на вчинення яких, надано Загальними зборами акцiонерiв, а також 

визначати (погоджувати) iстотнi умови цих правочинiв та посадову особу, 

на яку буде покладено обов`язок щодо пiдписання та укладення таких 

правочинiв. 

Питання 10. Внесення змiн до Статуту ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

Прийняте рiшення: 10.1. Внести змiни до Статуту ПрАТ "Авiакомпанiя 

Константа" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

10.2. Затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

10.3. Делегувати Головi чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" та Секретарю чергових загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" право пiдпису статуту ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

10.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" забезпечити здiйснення державної реєстрацiї 

нової редакцiї статуту ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

Питання 11. Внесення змiн та доповнень до положення "Про Наглядову 

раду ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

Прийняте рiшення: 11.1. Внести та затвердити змiни до Положення про 

Наглядову раду ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" шляхом викладення його 

у новiй редакцiї. 



11.2. Делегувати право пiдпису нової редакцiї Положення про Наглядову 

раду ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" Головi чергових загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" та Секретарю чергових 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

Питання 12. Внесення змiн та доповнень до положення "Про загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

Прийняте рiшення: 12.1. Внести та затвердити змiни до Положення про 

Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" шляхом 

викладення його у новiй редакцiї. 

12.2. Делегувати право пiдпису нової редакцiї Положення про Загальнi 

збори акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" Головi чергових 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" та Секретарю 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа".  

   

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу  X 



товариства 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  



 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Кривонос Олексiй 

Валерiйович 

Голова наглядової ради  X 

Опис: У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього 

складу Наглядової ради ПрАТ <Авiакомпанiя Константа>, 

рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

<Авiакомпанiя Константа> вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) 

обрано Кривоноса Олексiя Валерiйовича на посаду члена 

Наглядової ради. Кривонос О.В. не є власником   простих 

iменних акцiй Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв 

мiсце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- 

вiйськовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперiшнiй 

час - вiйськовий пенсiонер. Непогашена (незнята) судимiсть та 

заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 

дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства. 

Акцiонерiв Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, 

не має. Не є незалежним директором. Кривонос О.В. є 

представником акцiонера ЕйПi Холдiнгс Лiмiтед (AP Holdings 

Limited), якому належить 49% акцiй ПрАТ "Авiакомпанiя 

Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих цiнних 

паперiв. Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано 

на три роки.У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не 

наводиться.Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 

29/03-17 вiд 29.03.2017р.) на посаду Голови Наглядової ради 

обрано Кривоноса Олексiя Валерiйовича. 

Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi 

товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства 23.04.2019р., та Положенням "Про 

Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

"Авiакомпанiя Константа", яке затверджено рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства 23.04.2019р.:  

10.10. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених цим Статутом, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а 

саме:  

10.10.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства 

(у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення 

змiн та доповнень до них; 

10.10.2. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, 

затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

10.10.3. затвердження органiзацiйної структури управлiння 

Товариства; 

10.10.4. вирiшення усiх питань щодо скликання та 



проведення Загальних зборiв, зокрема: 

_ пiдготовка, затвердження, повiдомлення про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекту порядку 

денного, порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення або вiдмову у 

включеннi пропозицiй до проекту порядку денного (крiм 

скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв); 

_ прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у 

випадках, встановлених законодавством; 

_ обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за 

винятком випадкiв, встановлених законодавством;    

_ прийняття рiшення про передачу повноважень 

Реєстрацiйної комiсiї депозитарнi установi, затвердження умов 

договору про передачу таких повноважень; 

_ у випадках, передбачених законодавством та цим 

Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати 

Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що 

уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 

_ визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах; 

_ затвердження (засвiдчення) форми i тексту бюлетенiв для 

голосування на Загальних зборах; 

_ вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори 

представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства 

незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, 

представникiв органу, який представляє права та iнтереси 

трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; 

10.10.5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 

10.10.6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, 

затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття 

рiшення про їх викуп; 

10.10.7. затвердження ринкової вартостi майна (цiнних 

паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у 

випадках його оцiнки, передбачених цим Статутом та 

законодавством, а також прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального 

директора; 

10.10.9. затвердження умов контракту (строкового 

трудового договору), який укладатиметься з Генеральним 

директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення 

розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором 

вiд iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або 

особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

10.10.10. прийняття рiшення про вiдсторонення 

Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання 



особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо iнше не 

визначено у рiшеннi при її обраннi; 

10.10.11. прийняття рiшення про вiдсторонення 

Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 

проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством 

та цим Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо iнше не 

визначено у рiшеннi при її обраннi; 

10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських 

перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

10.10.13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; 

10.10.14. вирiшення питань про участь та припинення участi 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому 

числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових 

органiзацiях), про заснування iнших юридичних осiб; надання 

попередньої згоди Генеральному директору на укладення 

Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо 

набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших 

юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди 

Генеральному директору на пiдписання установчих документiв 

таких юридичних осiб або змiн до них; 

10.10.15. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

10.10.16. прийняття рiшення про надання попередньої згоди 

Генеральному директору на вчинення Товариством значного 

правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту; 

10.10.17. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та 

цим Статутом. 

10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй 

про рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту; 

10.10.19. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю чи рiшення про вiдхилення 

правочину iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд 



Загальних зборiв питання про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю;  

10.10.20. визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 

10.10.21. прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг; 

10.10.22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених 

законодавством; 

10.10.23. затвердження порядку i умов залучення до 

Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 

10.10.24. погодження за поданням Генерального директора 

кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та 

звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), 

визначення умов оплати їх працi; 

10.10.25. прийняття рiшень про проведення позачергових 

ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

10.10.26. попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та 

висновкiв по них Ревiзора; 

10.10.27. визначення форм контролю за дiяльнiстю 

Генерального директора, здiйснення контролю за господарською 

дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, 

проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, 

аудиту; 

10.10.28. попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що 

пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, 

передбачених законодавством; 

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицiй з питань 

дiяльностi Товариства; 

10.10.30. подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно 

викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 

10.10.31. контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження 

рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю; 

10.10.32. аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо 

управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв 

i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю 

Генерального директора; 

10.10.33. забезпечення функцiонування належної системи 

внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською 



дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, 

виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та 

рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за 

ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням 

недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзором та зовнiшнiм аудитором); 

10.10.34. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та 

службових розслiдувань, що проводяться Ревiзором за власною 

iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за 

вимогою акцiонерiв Товариства; 

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi 

подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на 

розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi 

Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); 

проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; 

10.10.36. визначення загальних засад iнформацiйної 

полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї 

акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку 

вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку 

доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

10.10.37. погодження наказiв або iнших рiшень 

Генерального директора за його поданням; 

10.10.38. вирiшення iнших питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової ради.  

 

 

 

Смоляр Вiталiй 

Вiталiйович 

Член наглядової ради X  

Опис: У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього 

складу Наглядової ради ПрАТ <Авiакомпанiя Константа>, 

рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

<Авiакомпанiя Константа> вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) 

обрано Смоляра Вiталiя Вiталiйовича на посаду члена Наглядової 

ради. Смоляр В.В. не є власником  простих iменних акцiй 

Товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи -з 

10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на посадi 

заступника генерального директора з Мiжнародних вiдносин та 

розвитку бiзнесу, з 20.12.2017р. по 04.02.2018р. - ПрАТ 

"Авiакомпанiя Константа" на посадi заступника генерального 

директора з вантажних перевезень, з 05.03.2018р. по теперiшний 

час - ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" на посадi радника 

генерального директора. Вiдсутня непогашена (незнята) 

судимiсть, а також вiдсутня заборона обiймати певнi посади табо 

займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою 

Товариства. Акцiонерiв Товариства, що є афiлiйованими особами 



кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є 

представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є вiн 

незалежним директором. Згоди на 

поширення конфiденцiйної iнформацiї не надавав. Члена 

Наглядової ради Товариства обрано на три роки.У зв'язку iз 

вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться. 

Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi 

товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства 23.04.2019р., та Положенням "Про 

Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

"Авiакомпанiя Константа", яке затверджено рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства 23.04.2019р.:  

10.10. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених цим Статутом, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а 

саме:  

10.10.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства 

(у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення 

змiн та доповнень до них; 

10.10.2. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, 

затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

10.10.3. затвердження органiзацiйної структури управлiння 

Товариства; 

10.10.4. вирiшення усiх питань щодо скликання та 

проведення Загальних зборiв, зокрема: 

_ пiдготовка, затвердження, повiдомлення про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекту порядку 

денного, порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення або вiдмову у 

включеннi пропозицiй до проекту порядку денного (крiм 

скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв); 

_ прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у 

випадках, встановлених законодавством; 

_ обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за 

винятком випадкiв, встановлених законодавством;    

_ прийняття рiшення про передачу повноважень 

Реєстрацiйної комiсiї депозитарнi установi, затвердження умов 

договору про передачу таких повноважень; 

_ у випадках, передбачених законодавством та цим 

Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати 

Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що 

уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 

_ визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах; 

_ затвердження (засвiдчення) форми i тексту бюлетенiв для 

голосування на Загальних зборах; 

_ вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори 



представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства 

незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, 

представникiв органу, який представляє права та iнтереси 

трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; 

10.10.5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 

10.10.6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, 

затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття 

рiшення про їх викуп; 

10.10.7. затвердження ринкової вартостi майна (цiнних 

паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у 

випадках його оцiнки, передбачених цим Статутом та 

законодавством, а також прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального 

директора; 

10.10.9. затвердження умов контракту (строкового 

трудового договору), який укладатиметься з Генеральним 

директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення 

розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором 

вiд iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або 

особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

10.10.10. прийняття рiшення про вiдсторонення 

Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо iнше не 

визначено у рiшеннi при її обраннi; 

10.10.11. прийняття рiшення про вiдсторонення 

Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 

проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством 

та цим Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо iнше не 

визначено у рiшеннi при її обраннi; 

10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських 

перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

10.10.13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; 

10.10.14. вирiшення питань про участь та припинення участi 



Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому 

числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових 

органiзацiях), про заснування iнших юридичних осiб; надання 

попередньої згоди Генеральному директору на укладення 

Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо 

набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших 

юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди 

Генеральному директору на пiдписання установчих документiв 

таких юридичних осiб або змiн до них; 

10.10.15. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

10.10.16. прийняття рiшення про надання попередньої згоди 

Генеральному директору на вчинення Товариством значного 

правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту; 

10.10.17. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та 

цим Статутом. 

10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй 

про рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту; 

10.10.19. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю чи рiшення про вiдхилення 

правочину iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд 

Загальних зборiв питання про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю;  

10.10.20. визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 

10.10.21. прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг; 

10.10.22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених 

законодавством; 

10.10.23. затвердження порядку i умов залучення до 

Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 

10.10.24. погодження за поданням Генерального директора 

кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та 

звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), 

визначення умов оплати їх працi; 

10.10.25. прийняття рiшень про проведення позачергових 

ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 



10.10.26. попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та 

висновкiв по них Ревiзора; 

10.10.27. визначення форм контролю за дiяльнiстю 

Генерального директора, здiйснення контролю за господарською 

дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, 

проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, 

аудиту; 

10.10.28. попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що 

пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, 

передбачених законодавством; 

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицiй з питань 

дiяльностi Товариства; 

10.10.30. подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно 

викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 

10.10.31. контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження 

рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю; 

10.10.32. аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо 

управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв 

i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю 

Генерального директора; 

10.10.33. забезпечення функцiонування належної системи 

внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською 

дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, 

виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та 

рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за 

ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням 

недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзором та зовнiшнiм аудитором); 

10.10.34. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та 

службових розслiдувань, що проводяться Ревiзором за власною 

iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за 

вимогою акцiонерiв Товариства; 

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi 

подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на 

розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi 

Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); 

проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; 

10.10.36. визначення загальних засад iнформацiйної 

полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї 

акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку 

вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку 

доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 



10.10.37. погодження наказiв або iнших рiшень 

Генерального директора за його поданням; 

10.10.38. вирiшення iнших питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової ради.  

 

Моїсеєнко Михайло 

Юрiйович 

Член наглядової ради X  

Опис: У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього 

складу Наглядової ради ПрАТ <Авiакомпанiя Константа>, 

рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

<Авiакомпанiя Константа> вiд 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) 

обрано Моїсєєнко Михайла Юрiйовича на посаду члена 

Наглядової ради. Моїсєєнко М.Ю.  має 187080 штук  простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 2% вiд статутного капiталу 

товариства. Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв мiсце роботи - з 

13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спецiалiст ДЗТIК 

"Промоборонекспорт" (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперiшнiй час 

- тимчасово не працює. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, 

а також вiдсутня заборона обiймати певнi посади табо займатись 

певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. На 

посадi члена Наглядової ради перебував з 29.03.2017р. 

Акцiонерiв Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, 

не має. Не є незалежним директором. Не є представником 

акцiонера або групи акцiонерiв, не є вiн незалежним директором. 

Згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї не надавав. У 

зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться. 

Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi 

товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства 23.04.2019р., та Положенням "Про 

Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

"Авiакомпанiя Константа", яке затверджено рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв товариства 23.04.2019р.:  

10.10. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених цим Статутом, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а 

саме:  

10.10.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства 

(у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення 

змiн та доповнень до них; 

10.10.2. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, 

затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

10.10.3. затвердження органiзацiйної структури управлiння 

Товариства; 

10.10.4. вирiшення усiх питань щодо скликання та 

проведення Загальних зборiв, зокрема: 

_ пiдготовка, затвердження, повiдомлення про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекту порядку 

денного, порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення або вiдмову у 



включеннi пропозицiй до проекту порядку денного (крiм 

скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв); 

_ прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у 

випадках, встановлених законодавством; 

_ обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за 

винятком випадкiв, встановлених законодавством;    

_ прийняття рiшення про передачу повноважень 

Реєстрацiйної комiсiї депозитарнi установi, затвердження умов 

договору про передачу таких повноважень; 

_ у випадках, передбачених законодавством та цим 

Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати 

Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що 

уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 

_ визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах; 

_ затвердження (засвiдчення) форми i тексту бюлетенiв для 

голосування на Загальних зборах; 

_ вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори 

представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства 

незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, 

представникiв органу, який представляє права та iнтереси 

трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; 

10.10.5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 

10.10.6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, 

затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття 

рiшення про їх викуп; 

10.10.7. затвердження ринкової вартостi майна (цiнних 

паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у 

випадках його оцiнки, передбачених цим Статутом та 

законодавством, а також прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального 

директора; 

10.10.9. затвердження умов контракту (строкового 

трудового договору), який укладатиметься з Генеральним 

директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення 

розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором 

вiд iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або 

особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

10.10.10. прийняття рiшення про вiдсторонення 

Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо iнше не 



визначено у рiшеннi при її обраннi; 

10.10.11. прийняття рiшення про вiдсторонення 

Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 

проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством 

та цим Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо iнше не 

визначено у рiшеннi при її обраннi; 

10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських 

перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

10.10.13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; 

10.10.14. вирiшення питань про участь та припинення участi 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому 

числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових 

органiзацiях), про заснування iнших юридичних осiб; надання 

попередньої згоди Генеральному директору на укладення 

Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо 

набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших 

юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди 

Генеральному директору на пiдписання установчих документiв 

таких юридичних осiб або змiн до них; 

10.10.15. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

10.10.16. прийняття рiшення про надання попередньої згоди 

Генеральному директору на вчинення Товариством значного 

правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту; 

10.10.17. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та 

цим Статутом. 

10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй 

про рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту; 

10.10.19. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю чи рiшення про вiдхилення 

правочину iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд 

Загальних зборiв питання про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю;  

10.10.20. визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 



дивiдендiв або викупу акцiй; 

10.10.21. прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг; 

10.10.22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених 

законодавством; 

10.10.23. затвердження порядку i умов залучення до 

Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 

10.10.24. погодження за поданням Генерального директора 

кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та 

звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), 

визначення умов оплати їх працi; 

10.10.25. прийняття рiшень про проведення позачергових 

ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

10.10.26. попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та 

висновкiв по них Ревiзора; 

10.10.27. визначення форм контролю за дiяльнiстю 

Генерального директора, здiйснення контролю за господарською 

дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, 

проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, 

аудиту; 

10.10.28. попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що 

пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, 

передбачених законодавством; 

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицiй з питань 

дiяльностi Товариства; 

10.10.30. подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно 

викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 

10.10.31. контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження 

рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю; 

10.10.32. аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо 

управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв 

i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю 

Генерального директора; 

10.10.33. забезпечення функцiонування належної системи 

внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською 

дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, 

виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та 

рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за 

ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням 



недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзором та зовнiшнiм аудитором); 

10.10.34. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та 

службових розслiдувань, що проводяться Ревiзором за власною 

iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за 

вимогою акцiонерiв Товариства; 

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi 

подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на 

розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi 

Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); 

проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; 

10.10.36. визначення загальних засад iнформацiйної 

полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї 

акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку 

вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку 

доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

10.10.37. погодження наказiв або iнших рiшень 

Генерального директора за його поданням; 

10.10.38. вирiшення iнших питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової ради.  

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний  X 



строк або не було обрано нового члена 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

Протягом 2019 року вiдбулися засiдання Наглядової ради: 

Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих рiшень 

"21" сiчня 2019 року 2/3 1. Про обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi.  

2. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi.   

 

"27" лютого 2019 року 2/3 1. Прийняття рiшення про проведення чергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - Збори), визначення мiсця, часу та дати їх 

проведення. 

2. Прийняття рiшення про затвердження проекту порядку денного (перелiку питань, що 

виносяться на голосування; надалi Порядок денний). 

3. Прийняття рiшення про визначення порядку ознайомлення акцiонерiв з документами, 

необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Зборiв. 

4. Прийняття рiшення про визначення дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення їх 

письмового повiдомлення про проведення Зборiв. 

5. Прийняття рiшення про визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у Зборах. 

6. Прийняття рiшення про визначення складу реєстрацiйної комiсiї Зборiв. 

7. Прийняття рiшення про обрання робочих органiв Зборiв, визначення особи, що 

уповноважується вiдкрити Збори. 

8. Прийняття рiшення про затвердження проектiв рiшень з питань Порядку денного Зборiв. 

9. Прийняття рiшення про затвердження форми i тексту письмового повiдомлення про 

проведення загальних Зборiв, яке буде надсилатися кожному акцiонеру. 

10. Прийняття рiшення про затвердження порядку надання письмових пропозицiй щодо 

питань, включених до Порядку денного Зборiв. 

11. Прийняття рiшення про встановлення строкiв для оприлюднення iнформацiї щодо 

пiдсумкiв голосування на Зборах. 

"05" квiтня 2019 року 2/3 1. Погодження рiшення Генерального директора на 

вчинення Товариством правочину.  

"10" квiтня 2019 року 2/3  1. Прийняття рiшення про затвердження форми i тексту 

бюлетенiв для голосування на   чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства (надалi - 

Збори), що скликанi на 23.04.2019р. 

 

"19" квiтня 2019 року  

100%  1. Про розгляд висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 1 квартал 

2019 року. 

2. Про затвердження фiнансового звiту про результати роботи Товариства за 1 квартал 2019 

року.  

3. Прийняття рiшення про затвердження Рiчної iнформацiї про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi емiтента ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за 2018 рiк. 

 

"26"  липня 2019 року  

2/3  1. Про розгляд висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товариства за I пiврiччя 

2019 року. 

2. Про затвердження фiнансового звiту про результати роботи Товариства за I пiврiччя 2019 

року. 



 

"25" жовтня 2019 року  

2/3 1. Про розгляд висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 9 мiсяцiв 

2019 року. 

2. Про затвердження фiнансового звiту про результати роботи Товариства за 9 мiсяцiв 2019 

року. 

"28" листопада 2019 року 2/3 1. Припинення повноважень Генерального директора 

ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

2. Обрання Генерального директора ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

3. Затвердження умов контракту з Генеральним директором ПрАТ "Авiакомпанiя 

Константа" та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним 

директором ПрАТ "Авiакомпанiя Константа". 

 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту 

Товариства, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є 

виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства, який обирається термiном на 3 

роки. 

Функцiональнi обов'язки 

  

1) отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй; 

2) в межах визначених повноважень 

самостiйно вирiшувати питання поточної 

дiяльностi Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового 

засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати справедливу винагороду за 

виконання функцiй Генерального директора, 

розмiр якої встановлюється Наглядовою 

радою Товариства. 

Генеральний директор без довiреностi дiє вiд 

iменi Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини 

вiд iменi Товариства;  вести вiд iменi 

Товариства листування; видавати довiреностi 

на здiйснення певних дiй вiд iменi 

Товариства; вiдкривати у банкiвських 

установах розрахунковi та iншi рахунки 

Товариства; пiдписувати всi правочини, що 



укладаються Товариством, при наявностi 

рiшення про їх укладання вiдповiдного 

органу; 

видавати та пiдписувати накази та 

розпорядження, що є обов'язковими для 

виконання всiма працiвниками Товариства; 

представляти iнтереси Товариства у 

вiдносинах з державними й iншими органами, 

пiдприємствами, установами та 

органiзацiями. Генеральний  має право 

першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими 

документами Товариства.  

 

Опис У звiтному перiодi : 

- з 01.01.2019р.по 02.12.2019р. - Генеральний 

директор Гаврилов  Євген  Павлович, 

обраний на посаду 16.04.2018р. (Рiшення 

єдиного акцiонера Приватного акцiонерного 

товариства "АВIАКОМПАНIЯ 

КОНСТАНТА", КОД ЄДРПОУ 20508143  вiд 

16.04.2018р.) ;  

- з 03.12.2019р. - Генеральний директор  

Пiнкевич Михайло Семенович, призначений 

на посаду 28.11.2019р. (Рiшення Наглядової 

ради Приватного акцiонерного товариства 

"АВIАКОМПАНIЯ КОНСТАНТА", КОД 

ЄДРПОУ 20508143  вiд 28.11.2019р. 

Протокол № 28/11-19) .  

 

 

Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете



нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  



 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні ні так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так ні ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні так 



Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 AP HOLDINGS LIMITED 

(КОМПАНIЯ "ЕЙПI ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" 

IBC/05/14/85 49 

2 МIЛЕШКО РОМАН ВIКТОРОВИЧ 2795910691 49 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

9 354 000 0 обмежень не було 30.12.1899 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

Згiдно з п.8.2 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени Наглядової ради, 

Генеральний директор, Ревiзор Товариства. 

Вiдповiдно до п.10.1 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 

членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два 

члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлений п.10.2 Статуту. Рiшення 

щодо обрання членiв Наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами 

Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (п.10.5 Статуту). Вiдповiдно до п.10.5 

Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в 

разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi 

набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання 

його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання 

Товариством письмового повiдомлення про змiну члена Наглядової ради, який є представником 

акцiонера. 

Вiдповiдно до п.11.2 Статуту, Генеральний директор обирається Наглядовою радою термiном на 

3 роки. Припинення повноважень Генерального директора  є виключною компетенцiєю 

Наглядової ради (п.11.2 Статуту). 

Вiдповiдно до п.12.2 Статуту, Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 



голосуючих з цього питання акцiй, строком на 3 роки. Вiдповiдно до п.12.3, п.12.4 Статуту, 

повноваження ревiзора припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА (роздiл 4 Положення про Наглядову раду, п.10.10 Статуту): 

1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:  

2. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), 

внесення змiн та доповнень до них; 

3. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

4. затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

5. вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: 

o пiдготовка, затвердження, повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту 

порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв); 

o прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв 

вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; 

o обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених 

законодавством;    

o прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнi 

установi, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; 

o у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що 

уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що 

уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 

o визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 

o затвердження (засвiдчення) форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних 

зборах; 

o вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, 

посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв 

органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших 

осiб. 

5.1. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

5.2. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та 

податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про 

їх викуп; 

5.3. затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи 

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

5.4. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 

5.5. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з 

Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його 

винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства пiдписується Головою 

Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

5.6. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 



директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

5.7. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та 

Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства 

у межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у 

рiшеннi при її обраннi; 

5.8. визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; 

5.9. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 

5.10. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та 

лiквiдацiю; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством 

договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у 

складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору 

на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; 

5.11. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

5.12. прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення 

Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту Товариства; 

5.13. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 

передбачених законодавством та Статутом Товариства; 

5.14. подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту Товариства; 

5.15. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у 

випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

5.16. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю чи 

рiшення про вiдхилення правочину iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених 

законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю; 

5.17. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

5.18. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

5.19. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, 

що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених 

законодавством; 

5.20. затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi 

iноземних; 

5.21. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв 

залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, 

за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; 

5.22. прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi 

залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 



результатiв ревiзiй, аудиту; 

5.23. попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзора; 

5.24. визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю 

за господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

5.25. попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, 

крiм випадкiв, передбачених законодавством; 

5.26. подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; 

5.27. подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним 

акцiй; 

5.28. контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його 

стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 

5.29. аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 

iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i 

послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; 

5.30. забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю 

за господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв 

системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, 

здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзором та зовнiшнiм аудитором); 

5.31. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться 

Ревiзором за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за 

вимогою акцiонерiв Товариства; 

5.32. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також 

погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в 

тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та 

квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних 

зборiв; 

5.33. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку 

надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, 

якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення 

порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та 

реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

5.34. погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; 

5.35. вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. 

6. Питання, якi належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством. 

7. Питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, можуть вирiшуватися нею, у тому 

числi, за поданням Генерального директора. 

8. Статутом або за рiшенням Загальних зборiв на Наглядову раду може бути покладене 

вирiшення окремих питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв, крiм тих, якi 

вiдносяться до їх виключної компетенцiї. 

9. Наглядова рада може давати окремi доручення Генеральному директору з питань дiяльностi 

Товариства. 

10. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Генерального директора. 

 

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 



виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 

3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй 

члена Наглядової ради. 

Голова наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження: 

1) представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними 

громадянами, особами без громадянства, Товариствами, пiдприємствами, установами та 

органiзацiями, державними та недержавними органами та будь-якими iншими суб'єктами; 

вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатися майном та коштами 

Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством; 

2) без обмежень (крiм визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, 

контракти та додатковi угоди до них), в т.ч. пiдписувати документи про вчинення значних 

правочинiв, рiшення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому 

законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно- 

правових вiдносинах, пiдписувати фiнансовi, платiжнi та звiтнi документи; 

3) приймати рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також пiдписувати договори щодо вчинення таких 

правочинiв; 

4) делегувати повноваження з представництва Товариства та пiдписання фiнансових, 

платiжних, звiтних та iнших документiв. 

Голова Наглядової ради також: 

1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 

затвердженого Наглядовою радою; 

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний 

засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 

3) вiдкриває загальнi збори; 

4) органiзовує обрання секретаря загальних зборiв; 

5) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової 

ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети 

Товариства; 

6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 

7) пiдписує вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з Генеральним директором; 

8) пiдписує вiд iменi Товариства цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти) з 

Ревiзором Товариства. 

9)  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.11.10 Статуту): 

11.10. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, 

крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема 

вiн: 

11.10.1. представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, 

особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами державної 

влади або мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами; 

11.10.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiйної структури 

управлiння Товариства; 

11.10.3. призначає та звiльняє за погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв 

вiдокремлених пiдроздiлiв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; 

11.10.4. органiзовує розробку та затверджує поточнi плани i оперативнi завдання 

Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 



11.10.5. самостiйно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, 

правочини, здiйснює операцiї, в тому числi укладає кредитнi договори, договори про надання 

майна Товариства в заставу, iпотеку тощо, договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових 

гарантiй та поручительств з урахуванням вимог, встановлених роздiлом 13 цього Статуту; 

11.10.6. своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхiдностi 

вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та цим 

Статутом; готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким правочинам; 

11.10.7. готує пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; 

11.10.8. готує пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також 

про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

11.10.9. подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, 

органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про 

заснування iнших юридичних осiб тощо; 

11.10.10. за погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi документи (змiни до 

установчих документiв) нових господарських товариств, iнших юридичних осiб, створених 

Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi приймає участь (голосує) на 

установчих та iнших зборах таких юридичних осiб; 

11.10.11. вимагає, у разi необхiдностi, скликання засiдання Наглядової ради, за 

запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засiданнях Наглядової ради з 

правом дорадчого голосу; 

11.10.12. вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборiв у разi 

порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi, у передбачених 

законодавством випадках, вчинення значного правочину; 

11.10.13. подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо скликання чергових та 

позачергових Загальних зборiв, у тому числi щодо проекту порядку денного, рекомендацiї та 

проекти рiшень з питань, включених до проекту порядку денного; здiйснює органiзацiйне 

забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разi необхiдностi 

обрання нового складу Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам цього 

Статуту, на вимогу членiв Наглядової ради, якi залишилися, органiзовує у визначенi 

законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборiв з метою 

обрання нового складу Наглядової ради; 

11.10.14. готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, 

його планiв та звiтiв про їх виконання; 

11.10.15. органiзовує складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв 

Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; 

11.10.16. подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; 

11.10.17. органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв за 

цiнними паперами, що випущенi Товариством; 

11.10.18. органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  

11.10.19. у випадках, передбачених законодавством, а також у разi прийняття вiдповiдного 

рiшення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi 

Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повиннi бути погодженi iз 

Наглядовою радою;  

11.10.20. без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї у 

межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, у тому числi: 

o вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 

o пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, 

звiти та баланси, листи, звернення тощо; 



o здiйснює операцiї, виступає вiд iменi Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими 

третiми особами; 

11.10.21. наймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них 

заходи заохочення за результатами їх трудової дiяльностi та накладає стягнення за порушення 

вiдповiдно до законодавства, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 

11.10.22. укладає трудовi договори та угоди (крiм працiвникiв товариства, пiдписання 

трудових договорiв з якими законодавством та цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших 

осiб); 

11.10.23. встановлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства (крiм 

осiб, розмiр та умови оплати працi яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою 

радою) згiдно з вимогами законодавства, штатнi розклади вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; 

11.10.24. у межах своєї компетенцiї видає накази та розпорядження, дає вказiвки, 

обов'язковi для виконання усiма працiвниками Товариства, включаючи вiдокремленi пiдроздiли; 

11.10.25. подає Наглядовiй радi з власної iнiцiативи, у разi необхiдностi, на погодження 

накази або iншi рiшення; 

11.10.26. здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи 

Товариства, згiдно iз законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 

11.10.27. пiдписує вiд iменi власника колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 

11.10.28. забезпечує оформлення виписок iз Статуту (змiн до нього), витягiв iз протоколiв 

Загальних зборiв, та iнших документiв, що затверджено Загальними зборами, та пiдписує цi 

документи;  

11.10.29. вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до цього 

Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради. 

 

Генеральний директор має право: 

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

- в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

- отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора, розмiр 

якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. 

- Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини вiд 

iменi Товариства;  вести вiд iменi Товариства листування; видавати довiреностi на здiйснення 

певних дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати у банкiвських установах розрахунковi та iншi 

рахунки Товариства; пiдписувати всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi 

рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; видавати та пiдписувати накази та 

розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; 

представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, 

пiдприємствами, установами та органiзацiями.  

- Генеральний  має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами 

Товариства. 

 

РЕВIЗОР (п.12.7, 12.8 Статуту): 

Ревiзор має право:  

- витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; 

- вимагати скликання засiдань Наглядової ради та позачергових загальних зборiв; 

- вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; 

- бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 



денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; 

- вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї 

Ревiзора; 

- здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом  

- та чинним законодавством. 

 

12.7. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзор: 

12.7.1. перевiряє: 

12.7.1.1. достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

12.7.1.2. вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв 

облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  

12.7.1.3. своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх 

фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, 

вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших 

обов'язкових платежiв;  

12.7.1.4. правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi 

акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 

12.7.1.5. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо 

розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй 

вiд iменi Товариства;  

12.7.1.6. своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями 

Товариства; 

12.7.1.7. зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 

12.7.1.8. правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 

12.7.1.9. дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 

12.7.1.10. фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 

12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства; 

12.7.3. розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї 

Загальним зборам; 

12.7.4. щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про 

результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi 

Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 

12.7.5. вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Товариства; 

12.7.6. вносить пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання 

позачергових Загальних зборiв. 

Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань 

порядку денного з правом дорадчого голосу. 

12.8. Ревiзор, вiдповiдно до покладених на нього завдань, здiйснює плановi та спецiальнi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв. За 

пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзор складає висновки та подає 

їх на розгляд Наглядової ради та органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки. 

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", 

аудиторською фiрмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"Аудиторська фiрма "Капiтал Аудит" перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах I-IV та 



висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX цього Звiту про корпоративне 

управлiння.  

Думку аудиторської фiрми щодо Звiту про корпоративне управлiння  наведено у роздiлi 2.2.  

Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо повного пакету фiнансової 

звiтностi   Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа" за  2019 рiк      

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

ПрАТ "Авiакомпанiя Константа"  не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

AP HOLDINGS LIMITED 

(КОМПАНIЯ "ЕЙПI 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

IBC/05/14/8

541 

Об'єднанi Арабськi 

Емiрати., Дубай, офiс 

№: 304, 305, 305/2, 

306, 307, що 

належить ком 

4 583 460 49 4 583 460 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

МIЛЕШКО РОМАН ВIКТОРОВИЧ 4 583 460 49 4 583 460 0 

Усього 9 166 920 98 9 166 920 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

9 354 000 0,25  Акцiонери мають переважне право придбавати простi 

акцiї 

не має 

Примітки: 

Додаткової емiсiї не було i не планується. 

У разi потреби порядок та строки реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї Товариства у процесi приватного розмiщення визначаються чинним 

законодавством України та рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв щодо розмiщення акцiй додаткової емiсiї. 

Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було. 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.06.1999 167/08/1/99 Запорiзьке ТУ 

ДКЦПФР 

UA4000098966 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 9 354 000 2 338 500 100 

Опис 
Торгiвля ЦП не здiйснюється на бiржовому або органiзацiйно оформлених позабiржових ринках.Намiрiв щодо подання заяв длф допуску на 

бiржi не має.ЦП емiтента лiстинг не пройшли. Свої акцiї товариство на протязi звiтного перiоду не викупало. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.06.1999 167/08/1/99 UA4000098966 9 354 000 2 338 500 9 354 000 0 0 

Опис: 

Не було обмежень. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 15 550 22 477 0 0 15 550 22 477 

  будівлі та споруди 13 761 16 936 0 0 13 761 16 936 

  машини та обладнання 1 158 1 755 0 0 1 158 1 755 

  транспортні засоби 22 9 0 0 22 9 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 609 3 777 0 0 609 3 777 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 15 550 22 477 0 0 15 550 22 477 

Опис 

Основнi засоби товариства використовуються за їх призначенням для 

виконання органiзацiйного процесу авiацiйних перевезень, до складу 

основних засобiв входять активи строк служби використання яких 

бiльше одного року та первiсна вартiсть одного об'єкту перевищує 6 

тис.грн. Основнi засоби товариства розподiлинi наступним чином: - 

група три : "будинки та споруди"; - група чьотири: "машини та 

обладнання"; - група п'ять : "транспортнi засоби"; - група шiсть : 

"iнструменти, прилади та iнвентар"; - група дев'ять : "iншi основнi 

засоби"; Амортизацiя вищевказаних основних засобiв проводилась по 

прямолiнiйному методу, щомiсячно рiвними частинами на протязi року. 

Термiн використання основних засобiв встановлюється до повної 

амортизацiї об'єкту. Первiсна вартiсть основних засобiв складає - 30397 

тис.грн. Знос основних засобiв -7920 тис.грн. Накопичена амортизацiя 

складає - 0,4% первiсної вартостi основних засобiв. Ступiнь 

використання основних засобiв за 2019 рiк складає -26 %. Суттєвi змiни 

в вартостi ОЗ вiдбулися у зв'язку з збiльшенням початкової вартостi 

основних засобiв (капiтальний ремонт будiвлi), придбання основних 

засобiв. Обмежень на використання майна товариства не має. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-13 649 -8 430 

Статутний капітал (тис.грн) 2 338 2 338 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився товариством згiдно "Методичних 

рекомендацiй, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", 

схвалених рiшенням комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17.11.2004р. 

Для розрахунку вартостi чистих активiв зроблено порiвняння суми власного капiталу iз 



сумою статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв визначалась шляхом вирахування iз 

суми активiв прийнятих до розрахунку суми зобов'язань прийнятих до розрахунку. Сума 

активiв прийнятих до розрахунку складається : - необоротнi активи -23082- оборотнi 

активи - 32154тис.грн.;   РАЗОМ активiв -55236тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до 

розрахунку :  - поточнi зобов'язанняi забезпечення  -63666тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2019р. складає  --8430тис.грн. i є меньшою нiж 

статутний капiтал 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 0 X X 

Опис ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" в 2019 роцi кредитiв банку не 

одержувало, зобов'язань за цiнними паперами не має. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Капiтал Аудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

38520462 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

69035, м.Запорiжжя, пр.Соборний, 

170-б, прим.№ 1 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4549 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0536, дата: 31.10.2013 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на 

Примiтку  26 до цiєї фiнансової 

звiтностi стосовно iснування 

невизначеностi, яка може вплинути 

на майбутнi операцiї, можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв 

Товариства та спроможнiсть 

Товариства обслуговувати та 

платити за своїми боргами по мiрi 

настання термiнiв їх погашення. 

Нашу думку не було модифiковано 

щодо цього питання. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 14/19, дата: 30.05.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.02.2020, дата 

закінчення: 24.02.2020 

11 Дата аудиторського звіту 26.02.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

50 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо повного пакету фiнансової звiтностi   

Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа"  

за  2019 рiк      

 

 

 

Власникам цiнних паперiв  

Приватного акцiонерного товариства  

"Авiакомпанiя Константа" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 



 

 

 

1. Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

 

Думка  

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства  "Авiакомпанiя 

Константа", що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, 

Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за 

прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства  "Авiакомпанiя 

Константа", що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України "Про фiнансову звiтнiсть  та 

бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996. 

 

Основа для думки  

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї 

згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 

також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

 

 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку  26 до цiєї фiнансової звiтностi стосовно iснування 

невизначеностi, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 

активiв Товариства та спроможнiсть Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами 

по мiрi настання термiнiв їх погашення. 

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

 

Iнша iнформацiя 

 

Iнша iнформацiя складається iз iнформацiї, яка мiститься у Звiтi керiвництва (Звiтi з 

управлiння) за 2019 рiк за винятком Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою 

частиною цього звiту, була отримана до дати Звiту аудитора. Iнша iнформацiя не є окремою 

фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе управлiнський персонал компанiї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 



викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

 

На основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати Звiту 

незалежного аудитора, ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Звiт з управлiння було складено вiдповiдно до вимог законодавства i цей звiт узгоджується з 

фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування компанiї 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 



отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

 

2. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

 

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 74 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

вiд 17.09.2008 р. № 514 (далi - Закон Про акцiонернi товариства). 

 

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова 

звiтнiсть за 2019 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприємства.  

Пiд час перевiрки  аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час 

проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. 

 

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 

3480. 

 

Iнша iнформацiя складається iз iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту 

керiвництва (далi - Iнша iнформацiя). 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за Iншу iнформацiю. 

 

Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї 

вiдповiдно до законодавства. 

Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi 

забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали 

вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 

№ 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - 

Закон про цiннi папери). 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 



отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку 

щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої 

iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки 

корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод. 

 

Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння 

 

На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне 

управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про 

цiннi папери. 

Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у 

Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: 

- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства, 

- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

пiдприємства, 

- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах 

пiдприємства, 

- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, 

- повноваження посадових осiб пiдприємства 

узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi, та нашими знаннями, 

отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що 

закiнчився 31.12.2019 року. 

Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що  iнформацiя, 

розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або 

на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство  добровiльно вирiшило застосовувати 

з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану 

понад визначенi законодавством вимоги. 

- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах 

рiшень, 

- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх 

комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на 

них рiшень 

розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 

Закону про цiннi папери. 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого  

є цей звiт незалежного аудитора,        є Падалка О.О.   _________________. 

 

Вiд iменi ТОВ "АФ "Капiтал Аудит" аудитор Дядюра I.Г. _________ 

 

 

69035, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 170Б, прим. № 1,  

тел. (061) 213-17-45 



 

26 лютого 2020 року 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки вiдомо Генеральному директору та головному бухгалтеру Товарситва, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської 

дiяльностi та стан емiтента у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв 

та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

28.11.2019 29.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


