
ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    №   76 - ОД-1-Е 

ПРО ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

м. Одеса                                                                                                                                        02 серпня 2012р. 

 

Я, уповноважена особа Комісії – Ровинський Юрій Олександрович, начальник Одеського 

територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі 

рішення НКЦПФР від 09.02.2012р. № 285 «Про надання повноважень уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особами Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку»,  

 

у відношенні: 

 

приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл»  

Місцезнаходження: 68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 2. 

Код за ЄДРПОУ: 14343703. 

Засоби зв’язку: (048) 234-58-40, 729-96-96. 

Банківські реквізити: відомості відсутні. 

 

В  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

згідно службової записки відділу корпоративних фінансів, звітності учасників фондового ринку та 

захисту прав інвесторів Одеського територіального управління НКЦПФР встановлено, що ПрАТ з 

іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» не оприлюднило в офіційному друкованому виданні протягом 

п’яти робочих днів з дати вчинення дії особливу інформацію про порушення справи про банкрутство, 

яке відбулось згідно ухвали Господарського суду Одеської області про порушення провадження у 

справі про банкрутство ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» від 14.05.2012 р., що є 

порушенням вимог ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та глави 3 розділу ІІ 

Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням 

ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591 (зі змінами). 

Факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів підтверджується особливою 

інформацією ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» від 07.06.2012 р. (н/вх. від 08.06.2012 р. 

№ 91/294). 

Враховуючи наявність в діянні товариства ознак правопорушення, постановою № 108-ОД-1-Е від 

09.07.2012 року у відношенні ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» було порушено справу 

про правопорушення на ринку цінних паперів, якою передбачалося керівнику або повноважному 

представнику ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» прибути 23.07.2012р. до Одеського 

теруправління НКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних 

паперів.  

23 липня 2012 року у відношенні ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» був складений 

акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 99-ОД-1-Е.  

Для підпису акта про правопорушення на ринку цінних паперів прибув повноважений 

представник ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» - ……..). 

Постановою № 92-ОД-1-Е від 23.07.2012р. розгляд справи про правопорушення на ринку цінних 

паперів у відношенні ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» було призначено на 02.08.2012р. 

Для участі у розгляді справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибув повноважний 

представник ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» - ………, який зазначив, що ПрАТ з 

іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» стало відомо про винесення ухвали Господарського суду 

Одеської області про порушення провадження у справі про банкрутство товариства від 14.05.2012 р. 

лише 07.06.2012 р. Таким чином, інформація оприлюднена товариством в офіційному друкованому 

виданні 11.06.2012 р. 

Отже в діях ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» відсутній факт вчинення 

правопорушення. 



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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

11.12.2007р. № 2272 (зі змінами), 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

1. Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПрАТ з іноземними 

інвестиціями «Синтез Ойл» закрити у зв’язку з відсутністю факту вчинення правопорушення. 

2. 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, 

Начальник  

Одеського територіального управління 

Національної комісії з цінних  

паперів та фондового ринку                                                                                                  Ю.О. Ровинський 
 

 

 
Вик.: Галинська А.І. 

тел..: (048)719-46-99 


