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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.  

 

Заступник голови 

правлiння  
      Сиротинський Т.Р. 

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

  М.П.  
23.09.2015 

(дата) 

 

Особлива інформація  

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) 499 13 05 (044) 499 13 05  

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 23.09.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
№178                Бюлетень "Цiннi папери України" 25.09.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 

www/adu.org.ua/Iнформацiя 

емiтента/Особлива 

в мережі 

Інтернет 
24.09.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням 

вищого органу емітента 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Назва органу, який прийняв рішення про 

припинення емітента шляхом ліквідації 

Наявність у 

емітента 

кредиторів 

(так/ні) 

1 2 3 4 

1 22.09.2015 
Державне агентство автомобiльних дорiг 

України 
Так 

Зміст інформації: 

ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) за вх. №01/698 вiд 22.09.2015 

отримала наказ №215 вiд 16.09.2015 Державного агентства автомобiльних дорiг України 

(Укравтодор), як вищого органу Компанiї "Про припинення ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 

дороги України". 

Згiдно зазначеного наказу, з метою пiдвищення ефективностi управлiння дорожнiм 

господарством України, керуючись положеннями Цивiльного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Закону України "Про управлiння об'єктами державної 

власностi", статуту ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", на виконання постанови 

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

акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України" 

припиняється ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (код ЄДРПОУ 31899285) 

шляхом лiквiдацiї. 

Для розгляду вказаного питання загальнi збори акцiонерiв не проводились, оскiльки 

єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг 

України. 

Наказом призначено лiквiдацiйну комiсiю ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" та 

встановлено строк заявлення кредиторами своїх вимог до Компанiї - два мiсяцi з дня 

оприлюднення повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо прийняття рiшення Укравтодору про 

припинення ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

За даними консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за 2014 рiк, складеної за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (на основi даних фiнансової звiтностi 

дочiрнiх пiдприємств Компанiї, якi є самостiйними юридичними особами) та 

пiдтвердженої аудиторським висновком, вартiсть чистих активiв склала 1190989 тис.грн.; 

сума зобов'язань - 1628046 тис.грн.; розмiр власного капiталу - 1190989 тис.грн.; 

зареєстрований статутний капiтал - 1266141 тис.грн. 

Зазначене свiдчить про недостатнiсть активiв для розрахунку за зобов'язаннями в цiлому 

по Компанiї, та вiдповiдно вiдсутнiсть суми, яка б могла залишитись пiсля задоволення 

вимог кредиторiв i виплачена акцiонеру. 

 

 


