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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.  

 

Т.в.о. голови правлiння       Косинський Роман Валерiйович 

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

  М.П.  
26.07.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство''Державна акцiонерна компанiя ''Автомобiльнi дороги України'' 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03150, Київ, Антоновича, 51 

4. Код за ЄДРПОУ 

31899285 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 498 06 80,  (044) 287 52 34 

6. Електронна поштова адреса 

vlasnist@rou.org.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.07.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 140           Вiдомостi Національної комісії з цінних              

паперів та фондового ринку 
27.07.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

www/adu.org.ua/Iнформацiя /Особлива 

iнформацiя емiтента 

в мережі 

Інтернет 
27.07.2017 

 (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 

26.07.2017 
набуто 

повноважень 

Т.в.о. голови 

правлiння 

ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi 

дороги 

України" 

Косинський Роман 

Валерiйович 
з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№ 01/469 вiд 26.07.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних 

дорiг України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 24.07.2017 № 316-К «Про тимчасове покладення виконання повноважень Голови 

правлiння ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» на Косинського Р.В», згiдно якого, в зв'язку з виробничою необхiднiстю покладено 

тимчасово, з 25.07.2017 виконання повноважень голови правлiння Компанiї на першого заступника голови правлiння Косинського Романа 

Валерiйовича, з наданням йому права першого пiдпису, до призначення на цю посаду особи в установленому законодавством порядку. 

Попереднi посади, якi займала посадова особа: начальник управлiння ДПI у Голосiївському районi м.Києва, заступник начальника ДПI у 

Дарницькому районi м.Києва, помiчник-консультатнт народного депутата Герасимова А.В., радник Голови Луганської облдержадмiнiстрацiї, 

заступник Голови Луганської облдержадмiнiстрацiї. 

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). 

31.05.2017 
припинено 

повноваження 

Т.в.о.голови 

правлiння 

ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi 

дороги 

України" 

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 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (Компанiя) за вх.№ 01/469 вiд 26.07.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних 

дорiг України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 24.07.2017 № 316-К «Про тимчасове покладення виконання повноважень Голови 

правлiння ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» на Косинського Р.В», згiдно якого, в зв'язку з виробничою необхiднiстю припинено 

24.07.2017 виконання повноважень голови правлiння Компанiї головним iнженером Данкевичем Iгорем Васильовичем. 

Посадова особа перебувала на посадi виконуючого обов’язки голови правлiння з 31.05.2017, акцiями Компанiї не володiла, судимостi, в т.ч. 

непогашенї за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала (з/н). 

З 25.07.2017 тимчасово виконання повноважень голови правлiння Компанiї покладено на першого заступника голови правлiння Косинського 

Романа Валерiйовича, з наданням йому права першого пiдпису, до призначення на цю посаду особи в установленому законодавством порядку. 

 


