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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.  

 

Голова лiквiдацiйної 

комiсiї 
      Гриненко Артем Олександрович 

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

  М.П.  
11.08.2016 

(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) 226 21 04        (044) 287 52 34 

6. Електронна поштова адреса 

vlasnist@rou.org.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.08.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
№149      Бюлетень "Цiннi папери України" 12.08.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

www/adu.org.ua/Iнформацiя/Особлива 

iнформацiя емiтента 

в мережі 

Інтернет 
12.08.2016 

 (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 

10.08.2016 звільнено 

Голова 

наглядової 

ради 

Пiдгайний 

Сергiй 

Григорович 

з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу наглядової ради Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

наглядової 

ради 

Погребняк 

Максим 

Миколайович 

з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу наглядової ради Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

наглядової 

ради 

Голоцван 

Олександр 

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" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу наглядової ради Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

наглядової 

ради 

Вигонюк 

Наталiя 

Олександрiвна 

з/н 0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу наглядової ради Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Секретар 

наглядової 

ради 

Горбатюк Лiлiя 

Вiкторiвна 
з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 
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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», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi наглядової ради з 18.04.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу наглядової ради Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 
Голова 

правлiння 

Проник Орест 

Юрiйович 
з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi правлiння Компанiї з 16.05.2014, акцiями Компанiї не 

володiла, судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу правлiння Наказом 

не призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння  

Данкевич Iгор 

Васильович 
з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї 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 

 Посадова особа перебувала в складi правлiння Компанiї з 16.05.2014, акцiями Компанiї не 

володiла, судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу правлiння Наказом 

не призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння 

Сиротинський 

Тарас 

Романович 

з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi правлiння Компанiї з 16.05.2014, акцiями Компанiї не 

володiла, судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу правлiння Наказом 

не призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння  

Галащук Iгор 

Богданович 
з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi правлiння Компанiї з 16.05.2014, акцiями Компанiї не 

володiла, судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на 
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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 

оприлюднення паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу правлiння Наказом 

не призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Загорняк Олег 

Васильович 
з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi ревiзiйної комiсiї з 11.02.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу ревiзiйної комiсiї Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Заступник 

голови 

ревiзiйної 

комiсiї 

Федоренко 

Олег 

Володимирович  

з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi ревiзiйної комiсiї з 11.02.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу ревiзiйної комiсiї Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 
Секретар 

ревiзiйної 

Церковний 

Сергiй 
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 

комiсiї Михайлович  

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi ревiзiйної комiсiї з 11.02.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу ревiзiйної комiсiї Наказом не 

призначено.  

10.08.2016 звільнено 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Мiхневич 

Василь 

Васильович 

з/н  0 

Зміст інформації: 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" за вх.№ 01/570 вiд 10.08.2016 отримала наказ 

Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 05.08.2016 №214 (Наказ), 

вiдповiдно до якого на виконання постанови КМУ вiд 10.07.2015 №576 «Про деякi питання 

публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Автомобiльнi дороги 

України», керуючись наказами Укравтодору вiд 16.09.2015 №215, вiд 23.10.2015 №246, вiд 

21.12.2015 №349, враховуючи припинення повноважень наглядової ради та правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» в силу ст.105 ЦК України, ст.38 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» визнано такими, що втратили чиннiсть накази Укравтодору про затвердження складу 

правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

 Посадова особа перебувала в складi ревiзiйної комiсiї з 11.02.2014, акцiями Компанiї не володiла, 

судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. Iншу посадову особу до складу ревiзiйної комiсiї Наказом не 

призначено.  
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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.  

 

Голова лiквiдацiйної 

комiсiї 
      Гриненко Артем Олександрович 

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

  М.П.  
11.08.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація  

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) 226 21 04         (044) 287 52 34 

6. Електронна поштова адреса 

vlasnist@rou.org.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.08.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
№149       Бюлетень "Цiннi папери України" 12.08.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

www/adu.org.ua/Iнформацiя/Особлива 

iнформацiя емiтента 

в мережі 

Інтернет 
12.08.2016 

 (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 

10.08.2016 призначено 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Мельник Олег 

Володимирович  
з/н  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до наказу Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 

10.08.2016 №220, у зв’язку з кадровими змiнами у Державному агентствi автомобiльних дорiг 

України, затверджено склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Мельник Олег Володимирович (голова ревiзiйної комiсiї), займає посаду директора фiнансово-

економiчного департаменту Укравтодору, попереднi посади: помiчник Мiнiстра вiддiлу 

органiзацiйного забезпечення та контролю виконання доручень Мiнiстра департаменту 

забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба), директор департаменту фiнансiв 

виробничої сфери та майнових вiдносин Мiнiстерства фiнансiв України 

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

посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

10.08.2016 призначено 

Заступник 

голови 

ревiзiйної 

комiсiї 

Федоренко 

Олег 

Володимирович  

з/н  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до наказу Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 

10.08.2016 №220, у зв’язку з кадровими змiнами у Державному агентствi автомобiльних дорiг 

України, затверджено склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Федоренко Олег Володимирович (заступник голови ревiзiйної комiсiї), займає посаду 

начальника управлiння експлуатацiї дорiг Укравтодору, попереднi посади: головний спецiалiст 

вiддiлу експлуатацiйного утримання дорiг управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та 

безпеки руху Укравтодору, начальник iнвестицiйно-кошторисного вiддiлу Служби 

автомобiльних дорiг у Київськiй областi. 

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

посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

10.08.2016 призначено 

Секретар 

ревiзiйної 

комiсiї 

Осадчий Iгор 

Михайлович  
з/н  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до наказу Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 

10.08.2016 №220, у зв’язку з кадровими змiнами у Державному агентствi автомобiльних дорiг 

України, затверджено склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Осадчий Iгор Михайлович (секретар ревiзiйної комiсiї), займає посаду начальника вiддiлу 
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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 

державних закупiвель Укравтодору, попереднi посади: помiчник Мiнiстра Служби забезпечення 

дiяльностi Мiнiстерства охорони здоров’я, начальник вiддiлу забезпечення державних 

закупiвель Департаменту фiнансово-економiчного забезпечення. 

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

посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

10.08.2016 призначено 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Бохонько 

Людмила 

Євгенiвна  

з/н  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до наказу Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор) вiд 

10.08.2016 №220, у зв’язку з кадровими змiнами у Державному агентствi автомобiльних дорiг 

України, затверджено склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України». 

Бохонько Людмила Євгенiвна (член ревiзiйної комiсiї), займає посаду начальника вiддiлу 

внутрiшнього аудиту Укравтодору, попереднi посади: головний державний фiнансовий 

iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї у м.Києвi, начальник вiддiлу економiки та 

планування розвитку дорожньої галузi департаменту стратегiчного розвитку автомобiльних 

дорiг Мiнiстерства iнфраструктури України. 

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

посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

 


