
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 1-ПО 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

 

м. Полтава                                                  20 січня 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” у відношенні  відкритого акціонерного товариства “Полтаваобленерго” (код ЄДРПОУ: 
00131819,  юридична адреса та місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 
код міжміського телефонного зв’язку - (05322) тел./факс 516-359; р/р 26001304028 в філії -  
Полтавське обласне управління  відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України», МФО 331467),- 
 

В С Т А Н О В И В : 
 

На підставі розгляду акту  проведення планової перевірки провадження діяльності на ринку 
цінних паперів відкритого акціонерного товариства “Полтаваобленерго” від 30 грудня 2010 року 
було встановлено, що відкрите акціонерне товариство “Полтаваобленерго” (у подальшому – 
Товариство)  здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного 
законодавства, а саме: 

 Статут відкритого акціонерного товариства «Полтаваобленерго», затверджений рішенням 
загальних зборів акціонерів 30.11.1998р. (протокол № 1) та зареєстрований виконкомом 
Полтавської міської Ради Полтавської області 16.12.1998р. (розпорядження №916р), зі 
змінами та доповненнями до статуту, затвердженими загальними  зборами акціонерів 
22.03.2001р. (протокол №5) та зареєстрованими  виконкомом Полтавської міської Ради 
Полтавської області 18.05.2001р. (розпорядження №359-р) та додатком №2 до статуту, 
затвердженим загальними зборами акціонерів 24.03.2010р. (протокол №15) та 
зареєстрованим  державним реєстратором виконкому Полтавської міської ради 
29.03.2010р. (номер запису 15881050014002314) (у подальшому – Статут) не містить строк 
та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками 
календарного року, що є порушенням вимог ст. 37 Закону України “Про господарські 
товариства”; 

 Пунктом 8.2.6 статуту визначено, що «кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів акціонерів 
(їх представників), які беруть участь у зборах, рішення приймаються з таких питань: 

- внесення змін та доповнень до статуту Товариства; 
- прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, ліквідацію Товариства, обрання 

ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, 
порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог 
кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу; 

- прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п’ятдесят і 
більше відсотків майна Товариства». 

Даний пункт статуту суперечить вимогам п.4 ст. 159 Цивільного кодексу України.        
 Правлінням було прийнято рішення про включення додаткових питань до порядку 

денного загальних зборів акціонерів від 24.03.2010р. без відповідного внесення 
пропозицій від будь-кого з акціонерів, це є порушенням ст.43 Закону України     «Про 
господарські товариства»; 



 Правлінням було прийнято рішення про включення додаткових питань до порядку 
денного загальних зборів акціонерів від 06.04.2010р. без відповідного внесення 
пропозицій від будь-кого з акціонерів, це є порушенням ст.43 Закону України      
«Про господарські товариства»; 

 Товариство не здійснило переведення випуску акцій документарної форми існування 
у бездокументарну форму існування до 29.10.2010 р., що є порушенням вимог ст.6 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів щодо порушення Товариством  
вимог ст.46 та 49 Закону України «Про господарські товариства», а саме: голова та члени 
наглядової ради, голова ревізійної комісії на загальних зборах 24.03.2010р. обрані не з числа 
акціонерів Товариства, було виділено в окреме провадження постановою від 20 січня 2011 
року. 

Постанову про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, 
складену Уповноваженою особою ДКЦПФР – заступником начальника – начальником відділу 
корпоративних фінансів Кривоносовою О.В., було направлено Товариству рекомендованим 
листом 05.01.2011р. (вих. №02/12). 

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів 12 січня 2011 року був 
присутній представник Товариства Остроушко О.Л. (довіреність вх. №01/46 від 12.01.2010р.). 
Письмових пояснень при підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів 
представник Товариства не надавав. 

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
представника Товариства Остроушко О.Л. (довіреність вх. №01/46 від 12.01.2010р.) та 
заступника начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Оскоми І.В. 

Статтею 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” 
передбачена відповідальність за порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі п. 5), п. 14) ст. 8 Закону України “Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.13 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 та доповненнями, - 
 

п  о  с  т  а  н  о  в  и  в : 
 

1. За порушення законодавства про цінні папери винести у відношенні відкритого 
акціонерного товариства «Полтаваобленерго» письмове попередження. 

2. 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. Валенко 
 


