
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 32-ПО-1-Е 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

 
 

м. Полтава                                                  05 червня 2012 року  
 
 

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник 
Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (у подальшому  - Комісія), на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні” та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку №285 від 09.02.2012р. “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 публічного акціонерного товариства 
“Полтаваобленерго”(код ЄДРПОУ 00131819; юридична адреса  (місцезнаходження): 36022, м. 
Полтава, вул. Старий Поділ, 5; телефон/факс (0532) 516-359; банківські реквізити: р/р 
26009173285071 у філії ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401),- 

 
В С Т А Н О В И В : 

 
На підставі аналізу особливої інформації, поданої  публічним акціонерним товариством  

“Полтаваобленерго” (надалі – Товариство) до Комісії (вх. № 03/25 від 11 січня 2012 р.), 
встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність  на ринку цінних паперів з порушенням 
вимог чинного законодавства, а саме:  

Згідно особливої інформації (вх. № 03/25 від 11 січня 2012 р.) Наглядовою радою 
Товариства 20.12.2011 р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме: 
звільнено члена правління, заступника фінансового директора Клименка Д.В. та призначено 
тимчасово виконуючого обов`язки заступника фінансового директора    Вишара Ю.В. Інформація 
про зміну складу посадових осіб Товариства не була розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії (стрічці новин) у термін, визначений чинним законодавством, 
що є порушенням  п.1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за  № 97/13364 зі змінами та доповненнями. 

Постанова про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, 
складена Уповноваженою особою Комісії – начальником територіального управління О.Валенко,   
була направлена Товариству рекомендованим листом 18.05.2012р. (вих. №08/01/365). 

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 32-ПО-1-Е від 
28.05.2012р. була присутня представник Товариства Духно Н.П. (довіреність від 28.05.2012р. 
№02-30/6151) та надано пояснення голови правління Товариства. 

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
представника Товариства Духно Н.П. (довіреність від 28.05.2012р. №02-30/6151) та головного 
спеціаліста відділу контрольно-правової роботи та правозастосування Оскоми І.В. 
 

Пунктом 6) статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні” передбачена відповідальність юридичної особи за нерозміщення, розміщення не в 
повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів. 

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі п. 6) ст. 11 Закону України “Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.6 р. XVII Правил розгляду справ про 



порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених 
рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
12.02.2008р.  за №120/14811, зі змінами та доповненнями, - 
 

п  о  с  т  а  н  о  в  и  в : 
 

1. За нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  накласти на публічне 
акціонерне товариство «Полтаваобленерго» стягнення у вигляді штрафу в розмірі 150 (сто 
п’ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить  2550 (дві тисячі 
п’ятсот п’ятдесят) гривень. 

2. Суму штрафу протягом 15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України на 
рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ УДКСУ у м. Полтава Полтавської області 38019510 на  
р/р 3111510600002 в ГУДКСУ 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 Національної 
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 Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку або до суду  у встановленому  законодавством порядку. 

 
 

       Уповноважена особа Комісії              ___________________              О.А. Валенко 


