
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 2-ПО 
про закриття справи 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, в тому числі щодо: 
голова та члени наглядової ради, голова ревізійної комісії на загальних зборах 24.03.2010р. 
обрані не з числа акціонерів Товариства. Це є порушенням вимог ст.46 та ст.49 Закону України 
«Про господарські товариства» в частині створення спостережної ради  та ревізійної комісії 
Товариства з числа акціонерів. 
Постановою від 20.01.2011р. дане правопорушення було виділено в окреме провадження. 

Постанова про порушення  справи   про правопорушення на ринку  цінних паперів, 
складена Уповноваженою особою ДКЦПФР – заступником начальника – начальником відділу 
корпоративних фінансів територіального управління Кривоносовою О.В., була  направлена 
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. 

14 січня 2011 року від реєстратора Товариства – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» надійшла 
інформація, згідно якої голова та члени наглядової ради, голова ревізійної комісії станом на 
24.03.2010р. були акціонерами Товариства, що свідчить про відсутність факту вчинення 
правопорушення.  

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. 

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу 

VII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та 
застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272 та зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 12.02.08 за №120/14811, зі змінами та доповненнями, - 

 

п  о  с  т  а  н  о  в  и  в : 
 

1. Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого 
акціонерного товариства “Полтаваобленерго ” закрити у зв’язку з відсутністю факту 
вчинення правопорушення. 



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

Постанову  може бути оскаржено до суду у встановленому чинним  законодавством порядку. 
 
 
 

       Уповноважена особа Комісії              ___________________         О. Валенко 
 


