
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 20508143 
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 4 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-721-43-23 
5. Електронна поштова адреса tklymenko@constantaairlines.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

constantaairlines.com 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів   

II. Текст повідомлення 

Рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Константа» 
вiд 05.07.2018р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя 
Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству депозиту в якостi 
заставного забезпечення банкiвської гарантiї в фiлiї АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi на суму 55 000 
доларiв США (п’ятдесят п’ять тисяч доларiв США), що станом на 05.07.2018р. за курсом 
Нацiонального банку України є еквiвалентом 1 453 650,00грн. (один мiльйон чотириста п’ятдесят 
три тисячi шiстсот п’ятдесят) гривень 00коп.  
Вартiсть активiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 11 346 000,00грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "Авiакомпанiя 
Константа ": 12,812%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9 354 000, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 9 354 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували "за" прийняття рiшення – 9 354 000, "проти" прийняття рiшення - 0. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади       Гаврилов Євген Павлович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  05.07.2018 
(дата) 
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