
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 28-ПО-1-Е 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

 
 

м. Полтава                                                  23 квітня 2013 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 №1239 від 11.09.2012 р. «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 “Кременчукгаз” 
(код за ЄДРПОУ: 03351734;  юридична  адреса  (місцезнаходження): 39601, Полтавська область, 
м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, буд. 46;  р/р 26004150461980 в філії “Придніпровське РУ” 
ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”,  МФО 331564; тел./(05366) 2-24-15,  факс (0536) 77-27-67, 77-27-
78),- 

В С Т А Н О В И В : 
 

На підставі моніторингу оголошень про скликання загальних зборів акціонерів 
встановлено, що публічне акціонерне товариство “Кременчукгаз”  (у подальшому – Товариство) 
здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а 
саме: у загальному повідомленні про скликання 19.03.2013р. загальних зборів акціонерів ПАТ 
“Кременчукгаз”, опублікованому в газеті  “Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку” від 15.02.2013р. № 32, Товариством не вказана посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є порушенням вимог ч. 1 
ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства”.  

Постанова про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, 
складена Уповноваженою особою Комісії – начальником територіального управління О.Валенко,   
була направлена Товариству рекомендованим листом 04.04.2013р. (вих. №02/476). 

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів №25-ПО-1-Е від 
15.04.2013р. була присутня представник Товариства Шутько С.Б. (довіреність від 15.04.2013р. 
№06/1241), яка надала письмові пояснення. 

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
представника Товариства Шутько С.Б. (довіреність від 15.04.2013р. №06/1241) та головного 
спеціаліста відділу контрольно-правової роботи та правозастосування Оскоми І.В. 
 

Пунктом 5) статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні” передбачена відповідальність юридичної особи за неопублікування, опублікування не в 
повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації. 

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі пункту 5) статті 11 Закону України “Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про 
порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012р. №1470, - 
 

п  о  с  т  а  н  о  в  и  в : 
 



1. За опублікування не в повному обсязі інформації накласти на публічне акціонерне товариство 
«Кременчукгаз» стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40 (сорок) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, що становить 680 (шістсот вісімдесят) гривень. 

2. Суму штрафу протягом 15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України на 
рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ УК у м. Кременчук 37965850 на  р/р 31119106700008 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  
 
 


