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Титульний аркуш 

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. 
22.04.2016 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2016 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 

України" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

31899285 

4. Місцезнаходження 

03150, м.Kиїв, вул. Антоновича, 51 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 226 21 04 (044) 499 13 05 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

22.04.2016 

(дата) 

2. Квартальна 

інформація розміщена 

на сторінці 

www.adu.org.ua/Iнформацiя 

/Квартальна звiтнiсть емiтента в мережі 

Інтернет 

25.04.2016 

(адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 

іпотечним боргом 
 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
 

19. Примітки: 

Компанiя не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. Посади 

корпоративного секретаря не має. Роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не 

заповнюються, оскiльки дiяльнiсть Компанiї не вiдноситься до такої, яка класифiкується як 

переробна i добувна промисловiсть. Компанiя не брала участi в створеннi юридичних осiб 

протягом звiтного перiоду. 

Компанiя є публiчним акцiонерним товариством i складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про рух грошових коштiв Компанiя складає за прямим 

методом. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Державна акцiонерна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
А01 № 372491 

3. Дата проведення державної реєстрації 18.03.2002 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 1266140698.90 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі 
100 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного 

капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 58 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД 

70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-

офiсiв), 52.21 Допомiжне обслуговування 

наземного транспорту, 52.29 Iнша 

допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 

10. Органи управління підприємства 

 

Згiдно Статуту управлiння Компанiєю здiйснюють: вищий орган Компанiї, наглядова 

рада, виконавчий орган (правлiння) Компанiї, ревiзiйна комiсiя.  

Вищим органом Компанiї є Державне агентство автомобiльних дорiг України 

(Укравтодор), як правонаступник засновника Компанiї - Державної служби 

автомобiльних дорiг України, вiдповiдно до Указу Президента № 456 вiд 13.04.2011р.  

Згiдно наказу Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, на виконання постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 10.07.2015 №576 "Про деякi питання публiчного акцiонерного 

товариства "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України", Компанiя 

припиняється шляхом лiквiдацiї. Наказом призначено лiквiдацiйну комiсiю ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України".  

Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 88 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з моменту обрання лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять 

повноваження наглядової ради та виконавчого органу акцiонерного товариства.  

До повноважень наглядової ради, яких набула лiквiдацiйна комiсiя Компанiї, вiдносяться:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на 

вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Компанiєю 

акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  
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7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  

8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу;  

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  

11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це 

питання належить до компетенцiї Виконавчого органу);  

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно закону;  

14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанiєю та 

її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це не суперечить чинному 

законодавству);  

15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Компанiї;  

16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом;  

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй;  

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до 

закону;  

21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз законом або Статутом.  

 

До повноважень виконавчого органу (правлiння), що перейшли до лiквiдацiйної комiсiї, 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Компанiї:  

- вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї;  

- органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та 

подання звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства;  

- вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iншi питання 

господарської дiяльностi Компанiї;  

- погодження стратегiї й основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та 

забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов 

трудового контракту iз директором дочiрнього пiдприємства;  

- органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової ради;  

- забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами 

законодавства;  

- затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 
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дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та 

затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду;  

- встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; 

 - затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

- затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську 

дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого 

дочiрнiм пiдприємствам на правi господарського вiдання.  

 

Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї визначається вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. Члени 

ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння у 

випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами Компанiї.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у національній валюті 

АБ 

"Укргазбанк" 

2) МФО банку 320478 

3) поточний рахунок 26001288145 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 
- 

5) МФО банку - 

6) поточний рахунок - 
 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада 
Голова лiквдацiйної комiсiї, заступник голови правлiння 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Сиротинський Тарас Романович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1972 

5. Освіта 

Вища, Український державний аграрний унiверситет, 

Iнститут пiслядипломної освiти нацiонального унiверситету 

«Львiвська полiтехнiка»,Харкiвський регiональний iнститут 

державного управлiння при Президентовi України, 

Нацiональна академiя держ. управлiння 

6. Стаж роботи (років) 21 
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7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Голова правлiння ВАТ «ВНК Розточчя СТ»; начальник 

Служби автомобiльних дорiг у Львiвськiй областi; заступник 

голови правлiння з кадрових та загальних питанань ПАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

Лiквiдацiна комiсiя призначена наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) №215 вiд 

16.09.2015 та №246 вiд 23.10.2015. 

 Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 88 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з моменту обрання лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять 

повноваження наглядової ради та виконавчого органу акцiонерного товариства. 

До повноважень наглядової ради, яких набула лiквiдацiйна комiсiя Компанiї, вiдносяться:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на 

вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Компанiєю 

акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  

8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу;  

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  

11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це 

питання належить до компетенцiї Виконавчого органу);  

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно закону;  

14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанiєю та 

її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це не суперечить чинному 

законодавству);  

15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Компанiї;  

16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом;  

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 
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укладатиметься з ним, встановленн розмiру оплати його послуг;  

20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до 

закону;  

21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз законом або Статутом.  

До повноважень виконавчого органу (правлiння), що перейшли до лiквiдацiйної комiсiї, 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Компанiї:  

- вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї;  

- органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та 

подання звiтност iвiдповiдно до вимог чинного законодавства;  

- вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iншi питання 

господарської дiяльностi Компанiї; 

 - погодження стратегiї й основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та 

забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов 

трудового контракту iз директором дочiрнього пiдприємства;  

- органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової ради 

- забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами 

законодавства; 

 - затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та 

затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду;  

- встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї;  

- затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

- затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську 

дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого 

дочiрнiм пiдприємствам на правi господарського вiдання. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 21 рік. 

 Попереднi посади: Голова правлiння ВАТ «ВНК Розточчя СТ»; начальник Служби 

автомобiльних дорiг у Львiвськiй областi; заступник голови правлiння з кадрових та 

загальних питанань ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

1. Посада 
Член лiквiдацiйної комiсiї, голова правлiння ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Проник Орест Юрiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1983 

5. Освіта вища, Нацiональний транспортний унiверситет, Київський 
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нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Вiце-президент з економiки та фiнансiв Державного 

пiдприємства Мiнiстерства оборони України «Українська 

авiацiйна транспортна компанiя»; перший заступник-

головний iнженер ТОВ «Укр-торгтранс»; директор ДП 

"Київський облдорупр" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України". 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

Лiквiдацiна комiсiя призначена наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) №215 вiд 

16.09.2015 та №246 вiд 23.10.2015. 

 Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 88 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з моменту обрання лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять 

повноваження наглядової ради та виконавчого органу акцiонерного товариства. 

До повноважень наглядової ради, яких набула лiквiдацiйна комiсiя Компанiї, вiдносяться:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на 

вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Компанiєю 

акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  

8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу;  

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  

11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це 

питання належить до компетенцiї Виконавчого органу);  

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно закону;  

14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанiєю та 

її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це не суперечить чинному 

законодавству);  

15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Компанiї;  

16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом;  

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 
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викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановленн розмiру оплати його послуг;  

20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до 

закону;  

21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз законом або Статутом.  

До повноважень виконавчого органу (правлiння), що перейшли до лiквiдацiйної комiсiї, 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Компанiї:  

- вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї;  

- органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та 

подання звiтност iвiдповiдно до вимог чинного законодавства;  

- вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iншi питання 

господарської дiяльностi Компанiї; 

 - погодження стратегiї й основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та 

забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов 

трудового контракту iз директором дочiрнього пiдприємства;  

- органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової ради 

- забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами 

законодавства; 

 - затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та 

затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду;  

- встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї;  

- затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

- затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську 

дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого 

дочiрнiм пiдприємствам на правi господарського вiдання. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 12 рокiв. 

 Попереднi посади: Вiiце-президент з економiки та фiнансiв Державного пiдприємства 

Мiнiстерства оборони України «Українська авiацiйна транспортна компанiя»; перший 

заступник-головний iнженер ТОВ «Укр-торгтранс»; директор ДП "Київський облдорупр" 

ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

1. Посада 
Член лiквiдацiйної комiсiї, заступник голови правлiння ПАТ 

"ДАК "Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Данкевич Iгор Васильович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 
з/н  
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видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут. 

6. Стаж роботи (років) 38 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник голови правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi 

дороги України" з питань вагового i габаритного контролю 

транспортних засобiв; заступник голови правлiння з 

ремонтiв та експлуатацiйного утримання автомобiльних 

дорiг ПАТ "ДАК «Автомобiльнi дороги України".  

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

Лiквiдацiна комiсiя призначена наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) №215 вiд 

16.09.2015 та №246 вiд 23.10.2015. 

 Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 88 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з моменту обрання лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять 

повноваження наглядової ради та виконавчого органу акцiонерного товариства. 

До повноважень наглядової ради, яких набула лiквiдацiйна комiсiя Компанiї, вiдносяться:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на 

вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Компанiєю 

акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  

8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу;  

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  

11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це 

питання належить до компетенцiї Виконавчого органу);  

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно закону;  

14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанiєю та 

її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це не суперечить чинному 

законодавству);  

15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Компанiї;  
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16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом;  

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановленн розмiру оплати його послуг;  

20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до 

закону;  

21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз законом або Статутом.  

До повноважень виконавчого органу (правлiння), що перейшли до лiквiдацiйної комiсiї, 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Компанiї:  

- вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї;  

- органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та 

подання звiтност iвiдповiдно до вимог чинного законодавства;  

- вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iншi питання 

господарської дiяльностi Компанiї; 

 - погодження стратегiї й основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та 

забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов 

трудового контракту iз директором дочiрнього пiдприємства;  

- органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової ради 

- забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами 

законодавства; 

 - затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та 

затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду;  

- встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї;  

- затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

- затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську 

дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого 

дочiрнiм пiдприємствам на правi господарського вiдання. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 38 рокiв. 

 Попереднi посади: Заступник голови правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України" з питань вагового i габаритного контролю транспортних засобiв; заступник 

голови правлiння з ремонтiв та експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг ПАТ 

"ДАК «Автомобiльнi дороги України".  

1. Посада 
Член лiквiдацiйної комiсiї, заступник голови правлiння ПАТ 

"ДАК "Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

Галащук Iгор Богданович 
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юридичної особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1967 

5. Освіта 

Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського 

машинобудування, Харкiвський нацiональний автомобiльно-

дорожний унiверситет. 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник Служби автомобiльних дорiг у Волинськiй 

областi; директор Державного пiдприємства "Укрдорiнвест". 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

Лiквiдацiна комiсiя призначена наказами Укравтодору (вищий орган Компанiї) №215 вiд 

16.09.2015 та №246 вiд 23.10.2015. 

 Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 88 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з моменту обрання лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять 

повноваження наглядової ради та виконавчого органу акцiонерного товариства. 

До повноважень наглядової ради, яких набула лiквiдацiйна комiсiя Компанiї, вiдносяться:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на 

вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Компанiєю 

акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  

8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу;  

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  

11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це 

питання належить до компетенцiї Виконавчого органу);  

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно закону;  

14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанiєю та 

її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це не суперечить чинному 
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законодавству);  

15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Компанiї;  

16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом;  

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановленн розмiру оплати його послуг;  

20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до 

закону;  

21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз законом або Статутом.  

До повноважень виконавчого органу (правлiння), що перейшли до лiквiдацiйної комiсiї, 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Компанiї:  

- вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї;  

- органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та 

подання звiтност iвiдповiдно до вимог чинного законодавства;  

- вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iншi питання 

господарської дiяльностi Компанiї; 

 - погодження стратегiї й основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та 

забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов 

трудового контракту iз директором дочiрнього пiдприємства;  

- органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової ради 

- забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами 

законодавства; 

 - затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та 

затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду;  

- встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї;  

- затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

- затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську 

дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого 

дочiрнiм пiдприємствам на правi господарського вiдання. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 31 рiк. 

 Попереднi посади: Начальник Служби автомобiльних дорiг у Волинськiй областi; 

директор Державного пiдприємства "Укрдорiнвест". 

1. Посада 
Головний бухгалтер ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України" 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 
Бiлоконь Надiя Миколаївна 
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або повне найменування 

юридичної особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КР 487035 05.01.2000 Бiлгрод-Днiстровське МВ УМВС 

України в Одеськiй областi 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта 
Вища, Чернiвецький державний унiверситет, Київський 

торгiвельно-економiчний унiверситет. 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, 

начальник планово-виробничого вiддiлу пiдприємств 

схiдного регiону ВАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» 

; головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

Україн 

8. Опис 

Головний бухгалтер Компанiї забезпечує, контролює та несе вiдповiдальнiсть за ведення 

бухгалтерського облiку в апаратi управлiння Компанiї. Розробляє єдинi методологiчнi 

засади облiку, заснованi на вимогах Закону України «Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi», нацiональних та мiжнародних стандартах 

бухгалтерського облiку, впроваджує їх в дочiрнiх пiдприємствах Компанiї. 

Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на 

рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, а також: 

- забезпечує дотримання принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової 

звiтностi: обачностi, повноти висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, 

прiоритету iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та 

перiодичностi, а також вчасного подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;  

- здiйснює контроль за обiгом первинних документiв на пiдприємствi, що фiксують у собi 

iнформацiю про усi подiї, якi пов’язанi з його фiнансово-господарською дiяльнiстю, а 

також за накопиченням, узагальненням та зберiганням iнформацiї з первинних 

документiв у регiстрах бухгалтерського облiку;  

- складає фiнансову, податкову та статистичну звiтнiсть Компанiї у строки, у форматi та 

за складом, що передбаченi чинним законодавством України та вимогами засновника; 

- бере участь у перевiрках стану бухгалтерського облiку у дочiрнiх пiдприємствах та їх 

фiлiях; 

 - забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством; 

- проводить розрахунки з кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов’язань; 

- керує працiвниками вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi апарату Компанiї та 

розподiляє мiж ними посадовi завдання i обов’язки. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 39 рокiв.  

Попереднi посади: Заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник 

планово-виробничого вiддiлу пiдприємств схiдного регiону ВАТ «ДАК «Автомобiльнi 

дороги України» ; головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

Загорняк Олег Васильович 
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юридичної особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта Вища, Київський полiтехнiчний iнститут 

6. Стаж роботи (років) 29 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На кiнець звiтного перiоду займав посаду директора 

фiнансово-економiчного департаменту Укравтодору. 

Попереднi посади: директор контрльно-ревiзiйного 

департаменту, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу 

Пiвденного регiону контрльно-ревiзiйного 

департаментуДержавного комiтету України державного 

матерiального резерву. 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

 Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами 

Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 29 рокiв. 

 Голова ревiзiйної комiсiї займає посаду начальника фiнансово-економiчного 

департаментуУкравтодору. 

 Попереднi посади: директор контрльно-ревiзiйного департаменту, начальник 

контрольно-ревiзiйного вiддiлу Пiвденного регiону контрльно-ревiзiйного департаменту 

Державного комiтету України державного матерiального резерву. 

1. Посада Заступник голови ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Федоренко Олег Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища, Український транспортний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На кiнець звiтного перiоду займав посаду начальника 

Управлiння експлуатацiї дорiг Укравтодору. Попереднi 

посади: начальник iнвестицiйно-кошторисного вiддiлу 
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Служби автомобiльних дорiг у Київськiй областi, головний 

спецiалiст вiддiлу експлуатацiйного утримання дорiг 

Управлiння експлуатацiйного утримання та безпеки рух, 

начальник Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та 

безпеки руху Укравтодору. 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

 Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами 

Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 21 рік. 

 Займає посаду начальника Управлiння експлуатацiї дорiг Укравтодору. 

Попереднi посади: начальник iнвестицiйно-кошторисного вiддiлу Служби автомобiльних 

дорiг у Київськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу експлуатацiйного утримання дорiг 

Управлiння експлуатацiйного утримання та безпеки руху, начальник Управлiння 

експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки руху Укравтодору. 

1. Посада Секретар ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Церковний Сергiй Михайлович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта 
Вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя, Iнститут 

економiки i бiзнесу на транспортi НТУ. 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Попереднi посади: заступник начальника, начальник 

контрольно-ревiзiйного вiддiлу Укравтодору, начальник 

вiддiлу контролю та аудиту ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 

дороги України", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту 

Укравтодору. 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

 Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами 

Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 
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 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Стаж роботи 20 рокiв. 

 Попереднi посади: заступник начальника, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу 

Укравтодору, начальник вiддiлу контролю та аудиту ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Укравтодору. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Мiхневич Василь Васильович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

з/н  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта 
Вища, Мiжнародний iнститут ринкових вiдносин та 

пiдприємництва. 

6. Стаж роботи (років) 6 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На час призначення членом ревiзiйної комiсiї займав посаду 

заступника директора департаменту iнспектування у сферi 

послуг Головного контрольно-ревiзiйного управлiння 

України. Попереднi посади: начальник вiддiлу 

iнспектування у сферi послуг, зв'язку та космiчної дiяльностi 

Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України. 

8. Опис 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

 Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами 

Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

 Стаж  керівної роботи 6 рокiв. 

 На час призначення членом ревiзiйної комiсiї займав посаду заступника директора 

департаменту iнспектування у сферi послуг Головного контрольно-ревiзiйного 

управлiння України. 

 Попереднi посади: начальник вiддiлу iнспектування у сферi послуг, зв'язку та космiчної 

дiяльностi Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України. 
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VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 581322 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
19.09.2006 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5910400 (044) 4825214  

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв  

9. Опис 

Депозитарiй ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає 

Компанiї послуги, передбаченi договором про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв вiд 25.09.2015 № ОВ-8355, а саме: 

послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, 

обслуговування операцiй щодо розмiщення цiнних паперiв 

бездокументарної форми iснування, обслуговування операцiй 

щодо випущених Компанiєю цiнних паперiв. 

1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова аудиторська спiлка" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33100397 

4. Місцезнаходження 
04655, Україна, м. Київ, Оболонський р-н., Московський пр-т., 

23 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3464 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
30.09.2004 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(04) 5010313 (044) 5010313 

8. Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

9. Опис 

Для складання аудиторського звiту до рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв, Компанiя користується послугами 

аудиторської фiрми ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова 

аудиторська спiлка". 
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VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.11.2002 555/1/02 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1113065 1113065000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 1113065 тис.грн. сформований на пiдставi акта оцiнки вартостi майна, складеного комiсiєю Укравтодору з визначення 

розмiру статутного фонду ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (протокол вiд 14.03.2002 № 1) 

05.12.2002 585/1/02 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 964530 964530000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 964530 тис.грн. сформований на пiдставi iнвентаризацiї майна ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (наказ 

Укравтодору вiд 14.03.2002 № 103). 

12.12.2003 630/1/03 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 988078 988078000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 988078 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 29.12.2002 №16) 

14.07.2004 402/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 
Акція проста 

бездокументарна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1228953 1228953000.00 100 



 

20 

іменна 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 1228953 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 28.05.2004 №11) 

31.12.2004 787/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1257366 1257366000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 1257366 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 21.12.2004 №26) 

29.12.2007 560/1/07 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1272887 1272887000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 1272887 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 14.12.2007 №13) 

09.04.2013 42/1/2013 НКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
994.7 1272887 1266140698.9 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання для 

формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, наслiдком 

яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 1266140698,9 тис.грн. визначений рiшенням Колегiїi Укравтодору вiд 15.10.2012 №30. 

Розпорядженням НКЦПФР №121-КФ-З вiд 20.10.2015 зупинено обiг акцiй ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", в зв'язку з їїї припиненням 

шляхом лiквiдацiї. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 7053 X X 

Усього зобов'язань X 7053 X X 

Опис: 

Протягом звiтного перiоду Компанiя не залучала банкiвськi кредити.  

Компанiя не має зобов'язань за цiнними паперами.  

До складу зобов'язань входить поточна кредиторська заборгованiсть та 

iншi поточнi зобов'язання. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

Територія  за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 70.10 

Середня кількість 

працівників 
58  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м.Київ, вул.Антоновича, 51  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2016 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 26 

первісна вартість 1001 71 71 88 

накопичена амортизація 1002 71 71 62 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 148 124 558 

первісна вартість 1011 4154 4154 4323 

знос 1012 4006 4030 3765 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 
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інші фінансові інвестиції 1035 1266123 1266123 1266123 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1266271 1266247 1266707 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 33 6 38 

Виробничі запаси 1101 33 6 38 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 0 5 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

95 

 

55 

 

57 

з бюджетом 1135 1722 1851 458 

у тому числі з податку на прибуток 1136 227 227 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 34 27 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 46 21 19 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 461 4 108 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3 3 18 

Усього за розділом II 1195 2394 1972 698 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 
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Баланс 1300 1268665 1268219 1267405 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1266141 1266141 1266148 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3892 -4975 -2812 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1262249 1261166 1263336 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
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Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 110 38 177 

за розрахунками з бюджетом 1620 45 181 275 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 198 

за розрахунками зі страхування 1625 105 187 183 

за розрахунками з оплати праці 1630 246 759 402 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 5173 5170 2878 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 637 621 62 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 100 97 92 

Усього за розділом IІІ 1695 6416 7053 4069 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1268665 1268219 1267405 

 

Примітки Вiдсутнi. 

 

 

 

                Керівник                                                                                 Сиротинський Т.Р. 

 

 

 

                Головний бухгалтер                                                              Білоконь Н.М.
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 1 квартал 2016 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1645 2790 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2549 ) ( 2537 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 179 ) ( 179 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

74 
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 збиток 2195 ( 1083 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

74 

 збиток 2295 ( 1083 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 74 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 1083 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1083 74 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 147 167 

Витрати на оплату праці 2505 1454 1326 

Відрахування на соціальні заходи 2510 293 486 

Амортизація 2515 24 26 

Інші операційні витрати 2520 756 711 

Разом 2550 2674 2716 
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1272887 1272887 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1272887 1272887 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.85082 -0.05813 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.85082 -0.05813 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Вiдсутнi. 

 

 

 

                Керівник                                                                                 Сиротинський Т.Р. 

 

 

 

               Головний бухгалтер                                                              Білоконь Н.М.
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 1 квартал 2016 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 22 24 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 1 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1166 2782 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 592 ) 

 

( 1032 ) 

Праці 3105 ( 684 ) ( 1035 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 215 ) ( 505 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 152 ) ( 247 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 10 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 3 ) ( 41 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -457 -54 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 1 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -1 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
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Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -457 -55 

Залишок коштів на початок року 3405 461 828 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 773 

 

Примітки Вiдсутнi. 

 

 

 

                         Керівник                                                                                 Сиротинський Т.Р. 

 

 

 

                         Головний бухгалтер                                                              Білоконь Н.М.
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 1 квартал 2016 р. 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 1266141 0 0 0 -3892 0 0 1262249 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 1266141 0 0 0 -3892 0 0 1262249 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -1083 0 0 -1083 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(уцінка) 

необоротних 

активів 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 
4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -1083 0 0 -1083 

Залишок на 

кінець року 
4300 1266141 0 0 0 -4975 0 0 1261166 

 

Примітки Вiдсутнi. 

 

 

 

Керівник                                                                                 Сиротинський Т.Р. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                              Білоконь Н.М.
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