
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
29.11.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 2 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

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

змінами). 

 

Генеральний директор    Гаврилов Євген Павлович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69013 м.Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 20508143 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 061-228-22-82, 061-228-22-82 

6. Адреса електронної пошти 

 tklymenko@constantaairlines.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://constantaairli

nes.com 29.11.2019р. 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.11.2019 припинено 

повноваження 

генеральний директор Гаврилов Євген Павлович  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" від 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 сторін. На посадi 

генерального директора Гаврилов Є.П. перебував з 25.04.2018 року. Гаврилов Є.П. не має простих iменних акцiй Товариства. Паспорт серiя АЕ № 434817, виданий 

Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області "25" листопада 1996 року. Протягом останнiх п'яти рокiв мiсце роботи -   з 16.01.2014р. по 

16.02.2015р. - прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по   05.05.2015р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і 

майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного  підприємства "Україна", з 05.05.2015р. по 24.11.2015р.  - заступник генерального директора - 

начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного  підприємства "Україна", з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з 

технічної експлуатації Державного авіаційного  підприємства "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. У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не 

наводиться. 

28.11.2019 обрано генеральний директор Пінкевич Михайло Семенович  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" від 28.11.2019 (протокол № 28/11-19) обрано з 03 грудня 2019 року   на 

посаду генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа" Пінкевича Михайла Семеновича на три роки. Пінкевич М.С. не має 

простих iменних акцiй Товариства. Паспорт серія   ЕС номер 067059, виданий 410 відділенням Феодосійського  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  Компанії Expedition Aviation FZE ( 

Шарджа, ОАЕ), з жовтня 2018р. по листопад 2019р. - заступник генерального директора з інвестиційних проектів та стратегічного розвитку  на Харківському 

державному авіаційному виробничому підприємстві ( місто Харків, Україна). Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та/або займатись 

певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою Товариства. У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться. 

 


