
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 60-ПО 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

 

м. Полтава                                                  02 серпня 2011 року  
 
Я, Уповноважена особа Комісії – Кривоносова Оксана Володимирівна, т.в.о. начальника 
Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
на підставі наказу  Полтавського територіального управління ДКЦПФР від 11.07.2011р. № 28-Вп 
та ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” у відношенні 
приватного акціонерного товариства “Райз-Максимко” (код ЄДРПОУ 30382533; юридична адреса 
(місцезнаходження): 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Червонозаводське  вул. 
Матросова, буд.10;  телефон (05356) 3-70-90, факс (044) 585-2444; банківські реквізити: р/р 
2600600110171 в ПАТ “КБ”Фінансова ініціатива”, м. Київ, МФО 380054),- 
 

 в с т а н о в и л а : 
 

На підставі аналізу адміністративних даних про юридичний факт, поданих приватним 
акціонерним товариством  “Райз-Максимко”  (надалі – Товариство) 04 липня 2011 р. вх. № 
03/1916 до Полтавського територіального управління ДКЦПФР, встановлено, що Товариство 
здійснює свою діяльність  на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, 
а саме:  
 Згідно  адміністративних даних про юридичний факт від 04 липня 2011 р. вх. № 03/1916, 

єдиним акціонером ПАТ «Компанія «Райз» в особі генерального  директора Ващука В.Ф. 
було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів 06.06.2011р., 
07.06.2011р. та проведено позачергові загальні збори 06.06.2011 р., 07.06.2011р. Відомості 
про проведення загальних зборів Товариства ( паперова та електронна форма) не подані до 
Полтавського теруправління  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
термін, визначений чинним законодавством, що є порушенням  п.1 Глави 3 Розділу ІІ 
Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) 
розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.03.2011р. № 187 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25.03.2011р. за  № 395/19133 . 

 Згідно адміністративних даних про юридичний факт від 04 липня 2011 р. вх. № 03/1916, 
єдиним акціонером ПАТ «Компанія «Райз» в особі генерального  директора Ващука В.Ф. 
було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів 10.06.2011 р. та 
проведено позачергові загальні збори 10.06.2011 р. Відомості про проведення загальних 
зборів Товариства в паперовій формі не подані до Полтавського теруправління  Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у термін, визначений чинним законодавством, 
що є порушенням  п.1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про подання адміністративних даних 
емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.03.2011р. № 
187 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2011р. за  № 395/19133. 

 Згідно адміністративних даних про юридичний факт від 04 липня 2011 р. вх. № 03/1916, 
єдиним акціонером ПАКОВ «Укрлендфармінг ПЛЦ» в особі директора Василик Г.І. було 
прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів 22.06.2011 р. та проведено 
позачергові загальні збори 22.06.2011 р. Відомості про проведення загальних зборів 
Товариства в паперовій формі не подані до Полтавського теруправління  Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у термін, визначений чинним законодавством, що є 
порушенням  п.1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про подання адміністративних даних 
емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з 



цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.03.2011р. № 
187 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2011р. за  № 395/19133. 

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Положення передбачено, що дані про юридичний факт 
подаються до Комісії протягом п’яти  робочих днів  після дати вчинення юридичного факту.  

Таким чином, порушивши вимоги законодавства України про цінні папери щодо 
розкриття інформації, розкриття якої у встановлені терміни передбачене законодавством 
України, ПрАТ “Райз-Максимко”, як учасник ринку цінних паперів, вчинило правопорушення на 
ринку цінних паперів.  

Постанова про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, 
складена Уповноваженою особою ДКЦПФР – заступником начальника – начальником відділу 
корпоративних фінансів Кривоносовою О.В.  була направлена Товариству рекомендованим 
листом 18.07.2011р. (вих. №02/1749). 

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів №60-ПО від 
25.07.2011р. була присутня представник Товариства Карасенко О.О. (довіреність вх.№02/2089 від 
25.07.2011р.) та надано пояснення. 

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
представника Товариства Мельничук О.В. (довіреність вх.№02/2149 від 02.08.2011р.) та 
головного спеціаліста-юрисконсульта контрольно-правового відділу та правозастосування 
Столович В.О. 

 
Пунктом 7) статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні” передбачена відповідальність юридичної особи за неподання, подання не в повному 
обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку. 

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі п. 7) ст. 11 Закону України “Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.7 р. XVII Правил розгляду справ про 
порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених 
рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272, зі змінами, - 
 

п  о  с  т  а  н  о  в  и  л а : 
 

1. За неподання інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку накласти 
на приватне акціонерне товариство “Райз-Максимко” стягнення у вигляді штрафу в 
розмірі 50 (п’ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 
(вісімсот п’ятдесят) гривень. 

2. Суму штрафу протягом 15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України на 
рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ ВДК 34698605 УДК у Полтавській обл. на  р/р 
31115106700239 в управлінні Держказначейства у Полтавській області, МФО 831019  (*; код 
ЄДРПОУ платника; 21081100;106). 

3. Копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови, протягом 
5 робочих днів направити 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, щодо якої її винесено. 
 

Постанову  може бути оскаржено протягом  десяти днів до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку або до суду  у встановленому  законодавством порядку. 

 
 

       Уповноважена особа Комісії              ___________________         О. Кривоносова 
 
 


