
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої 

для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

 

Заступник голови 

правлiння 
      Сиротинський Тарас Романович 

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

  М.П.  
29.01.2015 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) 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, Горького, 51 

4. Код за ЄДРПОУ 

31899285 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 499 13 05 044 499 13 05 

6. Електронна поштова адреса 

vlasnist@rou.org.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
29.01.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 0 бюллетень "Цiннi папери України"  

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 



3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www/adu.org.ua/звiтнiсть/особлива 

в мережі 

Інтернет 
30.01.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийнятт

я рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження

) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи або 

повне 

найменуванн

я юридичної 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

або 

ідентифікаційни

й код за 

ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутном

у капіталі 

емітента 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.01.2015 звільнено 

Перший 

заступник 

голови 

правлiння 

ПАТ "ДАК 

"Автомобiль

нi дороги 

України" 

Полуденко 

Iгор Євгенович 

КЕ 069284 

25.12.1995 

Бiлгрод-

Днiстровське МВ 

УМВС України в 

Одеськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх. № 01/51 вiд 29.01.2015 

отримала наказ №22-К вiд 26.01.2015 Державного агентства автомобiльних дорiг України 

(Укравтодор), як вищого органу Компанiї, "Про внесення змiн до наказу Укравтодору вiд 

16.05.2014 №257-К". 

Вiдповiдно до наказу, в зв'язку з кадровими змiнами в апаратi ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 

дороги Україи" виключено зi складу правлiння Компанiї Полуденка Iгоря Євгеновича 

(перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України").  

Пiдстава: лист Компанiї вiд 20.01.2015 №1/36-10/777. 

Посадова особа перебувала на посадi з 16.05.2014 року, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Замiсть звiльненої посадової особи до складу правлiння Компанiї включено Рагулiна 

Анатолiя Володимировича - першого заступника голови правлiння Компанiї. 

29.01.2015 призначено 

Перший 

заступник 

голови 

правлiння 

ПАТ "ДАК 

"Автомобiль

нi дороги 

України" 

Рагулiн 

Анатолiй 

Володимирови

ч 

КЕ 851884 

24.11.1997 

Приморський РВ 

УМВС України в 

Одеськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх. № 01/51 вiд 29.01.2015 

отримала наказ № 22-К вiд 26.01.2015 Державного агентства автомобiльних дорiг України 



Дата 

прийнятт

я рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження

) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи або 

повне 

найменуванн

я юридичної 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

або 

ідентифікаційни

й код за 

ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутном

у капіталі 

емітента 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

(Укравтодор), як вищого органу Компанiї, "Про внесення змiн до наказу Укравтодору вiд 

16.05.14 №257-К". 

Вiдповiдно до наказу включено до складу правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України" Рагулiна Анатолiя Володимировича - першого заступника голови правлiння 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" . 

Пiдстава: лист Компанiї вiд 20.01.2015 №1/13-10/77. 

Попередня посада: заступник директора дочiрнього пiдприємства "Ексбуд" ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України". 

Посадова особа акцiями Компанiї не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Термiн, на який призначена посадова особа, наказом не визначений. 

 


