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Титульний аркуш Повідомлення  

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Голова лiквiдацiйної 

комiсiї 
      Сиротинський Тарас Романович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
14.06.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонрне товариство "Державна акцiонерна Компанiя "Автомобiльнi дороги України" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03680, Київ, Антоновича, 51 

4. Код за ЄДРПОУ 

31899285 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 498 06 80 044 287 52 34 

6. Електронна поштова адреса 

vlasnist@rou.org.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.06.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
110    Бюлетень "Цiннi папери України" 15.06.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 

www/adu.org.ua/Iнформацiя 

емiтента/Особлива 

в мережі 

Інтернет 
15.06.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Голова 

наглядової 

ради 

Пiдгайний Сергiй 

Григорович 
згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень Голови наглядової ради Компанiї 

Пiдгайного Сергiя Григоровича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 

посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Погребняк Максим 

Миколайович 
згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень члена наглядової ради Компанiї 

Погребняка Максима Миколайовича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 

посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Голоцван Олександр 

Васильович 
згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень члена наглядової ради Компанiї 

Голоцвана Олександра Васильовича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 

посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Вигонюк Наталiя 

Олександрiвна 
згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень члена наглядової ради Компанiї 

Вигонюк Наталiї Олександрiвни без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 



 

4 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 

посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Секретар 

наглядової 

ради 

Горбатюк Лiлiя Вiкторiвна згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень секретаря наглядової ради Компанiї 

Горбатюк Лiлiї Вiкторiвни без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 

посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Голова 

правлiння 
Проник Орест Юрiйович згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень Голови правлiння Компанiї Проника 

Ореста Юрiйовича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала на посадi голови правлiння з 19.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Заступник 

голови 

правлiння  

Данкевич Iгор Васильович згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень члена правлiння - заступника голови 

правлiння Компанiї Данкевича Iгора Васильовича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала в складi правлiння з 16.05.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi 

злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Заступник 

голови 

правлiння 

Сиротинський Тарас 

Романович 
згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень члена правлiння - заступника голови 

правлiння Компанiї Сиротинського Тараса Романовича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала в складi правлiння з 16.05.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

16.09.2015 
припинено 

повноваження 

Заступник 

голови 

правлiння  

Галащук Iгор Богданович згоди на оприлюднення паспортних даних не надано 0 

Зміст інформації: 

На виконання Рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016 № 410 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв» ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) повiдомляє про припинення повноважень члена правлiння - заступника голови 

правлiння Компанiї Галащука Iгора Богдановича без прийняття рiшення вищим органом управлiння Компанiї. 

В зв’язку з призначенням наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) вiд 16.09.2015 №215 та вiд 23.10.2015 №246 лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України», вiдповiдно до статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства", статтi 105 Цивiльного Кодексу 

України, повноваження наглядової ради та правлiння Компанiї перейшли до лiквiдацiйної комiсiї. 

Посадова особа перебувала в складi правлiння з 16.05.2014, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi 

злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

 


