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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.  
 

В.о. голови правлiння       Гриненко А.О. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
30.01.2017 

(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) 287 21 04, (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 30.01.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

№20              Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 31.01.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці 

www/adu.org.ua/Iнформацiя 
емiтента/Особлива 

в мережі 
Інтернет 31.01.2017 

 (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 

27.01.2017 призначено 

Виконуючий 
обов'язки 

голови 
правлiння 

Гриненко Артем 
Олександрович з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№01/68 вiд 27.01.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних дорiг 
України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 25.01.2017 № 83-К "Про склад правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 
вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 07.12.2016 № 931 "Про скасування постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 10 липня 
2015 р. №576", на пiдставi пiдпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобiльних дорiг України, затвердженого 
постановою КМУ вiд 10.09.2014 №439, та з метою вiдновлення роботи ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", призначено до складу 
правлiння Компанiї Гриненка Артема Олександровича - виконуючого обов'язки голови правлiння Компанiї. 
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дорги 
України", помiчник-консультант народного депутата України Герасимова А.В., директор ТОВ «Юридичний центр «Фемiда», директор ТОВ 
«Золотий щит». 
Посадова особа акцiями Компанiї не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавала (з/н).  
Термiн, на який призначено посадову особу, наказом не визначений. 

27.01.2017 призначено 

Головний 
iнженер ПАТ 

"ДАК 
"Автомобiльнi 

дороги 

Данкевич Iгор 
Васильович з/н  0 
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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 

України" 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№ 01/68 вiд 27.01.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних дорiг 
України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 25.01.2017 № 83-К "Про склад правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 
вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 07.12.2016 № 931 "Про скасування постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 10 липня 
2015 р. №576", на пiдставi пiдпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобiльних дорiг України, затвердженого 
постановою КМУ вiд 10.09.2014 №439, та з метою вiдновлення роботи ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", призначено до складу 
правлiння Компанiї Данкевича Iгоря Васильовича - головного iнженера Компанiї. 
 Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України".  
Посадова особа акцiями Компанiї не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавала (з/н).  
Термiн, на який призначено посадову особу, наказом не визначений. 

27.01.2017 призначено 

Заступник 
голови 

правлiння 
ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi 
дороги 

України" 

Максименко Вiталiй 
Олександрович з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№ 01/68 вiд 27.01.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних дорiг 
України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 25.01.2017 № 83-К "Про склад правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 
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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 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 07.12.2016 № 931 "Про скасування постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 10 липня 
2015 р. №576", на пiдставi пiдпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобiльних дорiг України, затвердженого 
постановою КМУ вiд 10.09.2014 №439, та з метою вiдновлення роботи ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", призначено до складу 
правлiння Компанiї Максименка Вiталiя Олександровича - заступника голови правлiння Компанiї. 
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту Держфiнiнспекцiї України. 
Посадова особа акцiями Компанiї не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавала (з/н).  
Термiн, на який призначено посадову особу, наказом не визначений. 

27.01.2017 призначено 

Заступник 
голови 

правлiння 
ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi 
дороги 

України" 

Питель Любомир 
Степанович з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№ 01/68 вiд 27.01.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних дорiг 
України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 25.01.2017 № 83-К "Про склад правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 
вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 07.12.2016 № 931 "Про скасування постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 10 липня 
2015 р. №576", на пiдставi пiдпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобiльних дорiг України, затвердженого 
постановою КМУ вiд 10.09.2014 №439, та з метою вiдновлення роботи ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", призначено до складу 
правлiння Компанiї Пителя Любомира Степановича - заступника голови правлiння Компанiї. 
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дорги 
України", директор з питань земельного права та нерухомостi ТОВ "Юрiмекс'. 
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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 акцiями Компанiї не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавала (з/н).  
Термiн, на який призначено посадову особу, наказом не визначений  

27.01.2017 призначено 

Головний 
бухгалтер 

ПАТ "ДАК 
"Автомобiльнi 

дороги 
України" 

Бiлоконь Надiя 
Миколаївна з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№01/68 вiд 27.01.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних дорiг 
України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 25.01.2017 № 83-К "Про склад правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 
вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 07.12.2016 № 931 "Про скасування постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 10 липня 
2015 р. №576", на пiдставi пiдпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобiльних дорiг України, затвердженого 
постановою КМУ вiд 10.09.2014 №439, та з метою вiдновлення роботи ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", призначено до складу 
правлiння Компанiї Бiлоконь Надiю Миколаївну - головного бухгалтера Компанiї. 
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
Посадова особа акцiями Компанiї не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавала (з/н).  
Термiн, на який призначено посадову особу, наказом не визначений. 
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