
  ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    №   510 - ОД-1-Т 

ПРО НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

м. Одеса                                                                                                                       12 грудня 2013 року 
 

Я, Уповноважена особа Комісії – Ровинський Юрій Олександрович, начальник Одеського 

територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі 

Рішення НКЦПФР від 11.09.2012р. № 1239 «Про надання повноважень уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку», 
 

у відношенні: 

 

товариства з обмеженою відповідальністю «Портфельний інвестор». 

Місцезнаходження: вул. Михайлівська, буд. 44-В, м. Одеса, 65005. 

Код за ЄДРПОУ: 13892951. 

Засоби зв’язку: (048) 719-05-98. 

Банківські реквізити: р/р 26508310329501 в АБ «Південний».                   

МФО: 328209. 
 

В  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

у ході проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму товариства з обмеженою відповідальністю «Портфельний інвестор» (надалі –  

ТОВ «Портфельний інвестор») робочою групою встановлено, що згідно Програми навчання та 

підвищення кваліфікації працівників ТОВ «Портфельний інвестор» здійснення заходів на 2013 рік, 

та додатків до неї (Програм позапланового навчання), ТОВ «Портфельний інвестор» не здійснено 

освітньо-практичні заходи за напрямком: практичне застосування критеріїв ризику, що є 

порушенням вимог пункту 4 розділу VІІ Положення про здійснення фінансового моніторингу 

професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР  

від 19.07.2012 р. № 995 (зі змінами). 

Факт вчинення правопорушення підтверджується Програмою навчання та підвищення 

кваліфікації працівників ТОВ «Портфельний інвестор» здійснення заходів з фінансового 

моніторингу на 2013 рік, яку затверджено директором товариства 03.01.2013р., та додатки до 

вказаної Програми (програми позапланових навчань з питань виконання ТОВ «Портфельний 

інвестор» вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму). 

Враховуючи достатність даних, які вказують на наявність правопорушення, постановою                    

від 04.12.2013р. № 557-ОД-1-Т у відношенні ТОВ «Портфельний інвестор» порушено справу про 

правопорушення на ринку цінних паперів, якою зобов’язано повноваженого представника товариства 

прибути до Одеського територіального управління НКЦПФР 12 грудня 2013 року для підписання акту 

про правопорушення на ринку цінних паперів та надання відповідних пояснень з приводу скоєного 

правопорушення. 

12 грудня 2013 року у відношенні ТОВ «Портфельний інвестор» складено акт про 

правопорушення на ринку цінних паперів № 541-ОД-1-Т, для ознайомлення та підписання якого до 

Одеського територіального управління НКЦПФР прибув повноважений представник товариства – 

Захарова І.Г. (довіреність від 31.10.2013р. б/н), якою надано клопотання розглянути справу про 

правопорушення у день підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. 

Таким чином, 12.12.2013р. за участю уповноваженого представника ТОВ «Портфельний 

інвестор» - Захарової І.Г. (довіреність від 31.10.2013р. б/н), відбувся розгляд справи про 

правопорушення на ринку цінних паперів. 

Враховуючи вищевикладене на підставі статей 8, 9 Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» та пункту 2 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення 



вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012р. № 1470, 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

1.  За порушенням вимог пункту 4 розділу VІІ Положення про здійснення фінансового моніторингу 

професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від  

19.07.2012 р. № 995 (зі змінами), застосувати до ТОВ «Портфельний інвестор» санкцію у вигляді 

попередження про недопущення у подальшому порушень вимог чинного законодавства, діючого на 

ринку цінних паперів. 

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. 

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Уповноважена особа Комісії, 

Начальник   

Одеського територіального управління 

Національної комісії з цінних  

паперів та фондового ринку                                                                                              Ю.О. Ровинський 
 


