
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 3-ПОл 
 

про накладення санкції за правопорушення 
 
 

м.Полтава                                      15 липня 2011 року  
 
 

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник 
Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні” та рішення ДКЦПФР №475 від 04.11.03 у відношенні 
товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів  “Аруна - Капітал”   (код  ЄДРПОУ: 34322918; 
юридична адреса та місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 72; код 
міжміського телефонного зв'язку – 0532, тел. 50-87-00, факс 50-87-14; банківські 
реквізити: р/р 26502054500684 в філії “Полтавське Головне регіональне управління ПАТ  
КБ “Приватбанк”, МФО 331401), - 
 

В С Т А Н О В И В : 
 
 

На підставі акту позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  
або фінансування тероризму  товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних фондів  “Аруна - Капітал” від 05 липня   
2011 року було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних фондів  “Аруна - Капітал” (у 
подальшому – Товариство) здійснює свою діяльність з порушенням вимог чинного 
законодавства, а саме:  
ТОВ “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “Аруна - 
Капітал” 20 квітня 2011 року подало до Державного комітету фінансового моніторингу 
України недостовірну інформацію про фінансову операцію, що відповідно до  Закону 
України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму” підлягає обов’язковому фінансовому 
моніторингу та зареєстрована реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому 
моніторингу 20.04.2011р. під № 267, а саме:---------------------- . Це є порушенням вимог п. 
6 ст. 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”. 

Акт про правопорушення № 3 -ПОл складено Уповноваженою особою ДКЦПФР –
начальником територіального управління 07 липня 2011 року, який направлений 
Товариству рекомендованим листом  разом з постановою про розгляд справи про 
правопорушення №02/1644 від 07.07.2011р.  

Товариство письмових пояснень не надавало.  
 Представник Товариства на розгляд справи не з’явився. Згідно з п.7.1  Правил розгляду 

справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, 
затверджених рішенням ДКЦПФР від 13.08.03 № 361, справу може бути розглянуто у разі 
відсутності керівника або представника Товариства. 

 
Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 

заступника начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Оскоми І.В. 



Під час розгляду справи були виявлені обставини, що пом’якшують відповідальність 
Товариства, а саме: 
 відсутність скарг на діяльність Товариства; 
 даним правопорушенням не було заподіяно майнову шкоду. 

Обставинами, що  обтяжують відповідальність Товариства, є: 
•  у відношенні Товариства протягом року Уповноваженою особою Полтавського 
територіального управління ДКЦПФР була винесена Постанова про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 17.08.2010р. № 74-ПО та Постанова про 
накладення санкції за правопорушення від 12.03.2011р. № 1-ПОл.  
 

Враховуючи  вищевикладене, на підставі  п. 3 ст.23 Закону України “Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму”,- 

 

                                            п  о  с  т  а  н  о  в  и  в : 
 
1. За подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про 

фінансові операції, що відповідно до закону підлягають такому моніторингу, накласти 
на товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами 
та адміністрування пенсійних фондів  “Аруна - Капітал” стягнення у вигляді 
штрафу в розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що 
становить   1700 (одна тисяча сімсот) гривень. 

2. Суму штрафу протягом 15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України на 
рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ ВДК 34698804 УДК у Полтавській обл. на  р/р 
31115106700002 в управлінні Держказначейства у Полтавській області, МФО 831019 
(*; код ЄДРПОУ платника; 21081100;106). 

3. Копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови, 
направити протягом п’яти робочих днів до Полтавського територіального 
управління Державної комісії з цінних паперів та фондового  ринку за адресою: 
м.Полтава, вул.Жовтнева, 45, к.108. 

4. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. 
 

Постанову  може бути оскаржено в господарському суді в порядку і строки, 
передбачені чинним законодавством. 

 
 
 

       Уповноважена особа Комісії                                                            О. Валенко 
  

 


