
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 41-ПО-1-Е 

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 
 
 

м. Полтава                                                  01 липня 2013 року  
 

Я, Уповноважена особа Комісії – Лабунець Оксана Володимирівна, т.в.о начальника 
Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (у подальшому  - Комісія), на підставі наказу територіального управління №23-Вп від 
26.06.2013р. та ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” 
та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1239 від 11.09.2012р. 
“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 “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 Л А : 
 

На підставі розгляду протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних 
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПАТ “Кременчукгаз” від 
05 червня 2013 року встановлено, що публічне акціонерне товариство “Кременчукгаз”  (у 
подальшому – Товариство) здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням 
вимог чинного законодавства, а саме: зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, на 
підставі якого здійснювалася реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 
зборах акціонерів ПАТ “Кременчукгаз” 05 червня 2013 року, складений  не за три робочих дні до 
дня проведення загальних зборів, що є порушенням вимог ч.1 ст. 34 Закону України “Про 
акціонерні товариства”.  

Постанова про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, складена 
Уповноваженою особою Комісії – начальником територіального управління Валенком О.А.,   
була направлена Товариству рекомендованим листом 12.06.2013р. (вих. №02/784). 

На підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 38-ПО-1-Е від 
19.06.2013р. з’явився представник Товариства Кузьминський В.А. (довіреність від 17.06.2013р. 
№06/1832) та надав письмові пояснення (вх. №02/1045 від 19.06.2013р.).  

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
представника Товариства Кузьминського В.А. (довіреність від 17.06.2013р. №06/1832) та 
головного спеціаліста  відділу контрольно-правової роботи та правозастосування Оскоми І.В.  

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі на підставі пункту 5) статті 8 Закону України “Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 2.1 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  л  а : 
 
1. За порушення законодавства про цінні папери винести у відношенні публічного 

акціонерного товариства «Кременчукгаз» письмове попередження. 
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              ___________________         Лабунець О.В. 
 

 


