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

емітента 

I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 20508143 
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна,буд.4 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67 
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 акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія 
Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ 
«Авiакомпанiя Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству 
поворотної фiнансової допомоги. Вартiсть правочину - 43000 доларiв США (сорок три 
тисячi доларiв США), що станом на 16.04.2017р.за курсом Нацiонального банку України 
є еквiвалентом 1123371,09грн. (один мiльйон сто двадцять три тисячі триста сімдесят 
одна) гривня 09коп. Вартiсть активiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. 

 
 Спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ " Авiакомпанiя 

Константа " 9,901%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9354000, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9354000, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9354000, "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       Таланов А.О. 

Генеральний директор       

    17.04.2018 
 

 



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

емітента 

I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 20508143 
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна,буд.4 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67 
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 
попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів   

II. Текст повідомлення 

Рiшенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія 
Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» в особi Генерального директора   у період з 17.04.2018 
року і до 30.04.2019 року (включно), значних правочинiв, а саме: правочинів по виконанню 
Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на 
придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбанню 
майна у третіх осіб. Гранична сукупна вартість правочинів -  5 000 000,00 грн. (п’ять 
мільйонів гривень).    

Вартiсть активiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ " Авiакомпанiя Константа " 44,068%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9354000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9354000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували "за" прийняття рiшення - 9354000, "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       Таланов А.О. 

Генеральний директор       

    17.04.2018 
 

 



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

емітента 

I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 20508143 
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна,буд.4 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67 
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 акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія 
Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рiшення про надання згоди згоди на поділ 
земельної ділянки, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 22474734,75грн. 
   Відповідно до п.13.1.3 Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» до значних правочинів 
відносяться будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, 
розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосуються земельних ділянок, 
які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні 
(передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, 
користування, відмова від земельної ділянки тощо).  

 
   Вартiсть активiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. Спiввiдношення вартостi 
правочину до вартостi активiв ПрАТ " Авiакомпанiя Константа " 198,085%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 9354000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 9354000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 
прийняття рiшення - 9354000, "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       Таланов А.О. 

Генеральний директор       

    17.04.2018 
 



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

емітента 

I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 20508143 
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна,буд.4 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67 
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 акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія 
Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ 
«Авiакомпанiя Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству 
поворотної фiнансової допомоги. Вартiсть правочину - 500000 доларiв США (п’ятсот 
тисяч доларiв США), що станом на 16.04.2017р. за курсом Нацiонального банку України є 
еквiвалентом 13062454,5грн.(тринадцять мiльйонів шістдесят дві тисячі чотириста 
п’ятдесят чотири) гривны 50коп.  Вартiсть активiв ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. 
Спiввiдношення   вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ " Авiакомпанiя Константа 
" 115,128%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9354000, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9354000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували "за" прийняття рiшення - 9354000, "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       Таланов А.О. 

Генеральний директор       

    17.04.2018 
 

 

 

 



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

емітента 

I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 20508143 
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, буд.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 зміну складу посадових 
осіб емітента   

II. Текст повідомлення 

Рiшенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія 
Константа» від 16.04.2018р.  припинено повноваження генерального директора 
Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа" Таланова Андрiя 
Олексiйовича за згодою сторін з  25 квiтня 2018 року. На посадi генерального директора 
Таланова А.О. перебував з 18.10.2011 року.  
Таланов А.О. не має простих iменних акцiй Товариства. Паспорт серiя СЮ № 418179, 
виданий Шевченкiвським РВ у м. Запорiжжя УДМС України в Запорiзькiй областi «16» 
лютого 2016 року. Протягом останнiх п'яти рокiв мiсце роботи –  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. 

Рiшенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія 
Константа» від 16.04.2018р.  обрано на посаду генерального директора Приватного 
акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа" Гаврилова Євгена Павловича на три 
роки з 25 квiтня 2018 року.  
Гаврилов Є.П. не має простих iменних акцiй Товариства. Паспорт серія 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 16.04.2018р. – перший заступник 



генерального директора 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. 

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       Таланов А.О. 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  17.04.2018 
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