
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 80-ПО-1-КУА 

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 
 
 

м. Полтава                                                  30 липня 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 11.09.2012р. “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 товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних фондів “Аруна - Капітал” (код за ЄДРПОУ: 
34322918;  юридична  адреса  (місцезнаходження): 36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, б.72; р/р  
26502054500684 в філії “Полтавське Головне регіональне управління ПАТ  КБ “Приватбанк”, 
МФО 331401; тел./(0532) тел.50-87-15, факс 50-87-14),- 
 

В С Т А Н О В И В : 
 

На підставі розгляду акту  планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління 
активами та адміністрування пенсійних фондів “Аруна - Капітал” від 27 червня 2013 року 
встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів “Аруна - Капітал” (у подальшому – Товариство) здійснює свою 
діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:  

1.  Програма проведення  фінансового моніторингу в товаристві з обмеженою 
відповідальністю «КУА АПФ «Аруна-Капітал», затверджена генеральним директором 
04.05.2012р.  та Програма проведення  фінансового моніторингу в товаристві з обмеженою 
відповідальністю «КУА АПФ «Аруна-Капітал», затверджена генеральним директором 
03.05.2013р., не містять термінів (строків) виконання заходів, що є порушенням вимог 
пункту 7 розділу ІІІ “Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними 
учасниками ринку цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР № 995 від 
19.07.2012р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2012р. за 
№1346/21658. 

2. Проведення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації  працівників ТОВ 
“Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “Аруна - Капітал” 
не підтверджувалося записами у відповідній Програмі навчання з підготовки працівників 
до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, що є 
порушенням вимог пункту 3 розділу VІІ “Положення про здійснення фінансового 
моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів”, затвердженого рішенням 
НКЦПФР № 995 від 19.07.2012р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
08.08.2012р. за №1346/21658. 

Постанова про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, складена 
Уповноваженою особою Комісії – т.в.о начальника територіального управління Лабунець О.В.,   
була направлена Товариству рекомендованим листом 08.07.2013р. (вих. №02/888). 



На підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 77-ПО-1-КУА від 
22.07.2013р. з’явилась генеральний директор Товариства Мурашко Є.В. та надала письмові 
пояснення (вх. №02/1158 від 22.07.2013р.).  

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
генерального директора Товариства Мурашко Є.В. та головного спеціаліста  відділу контрольно-
правової роботи та правозастосування Оскоми І.В.  

 
Враховуючи  вищевикладене,  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  в : 
 
1. За порушення законодавства про цінні папери винести у відношенні товариства з 

обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування 
пенсійних фондів «Аруна-капітал» 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              ___________________         Валенко О.А. 
 

 


