
ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

                                                                                    

П О С Т А Н О В А    № 445 - ОД – 1 – Е 

ПРО НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

м. Одеса                                                                                                                      23 вересня 2013р. 

 

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

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

підставі рішення НКЦПФР від 11.09.2012р. № 1239 «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 «Енергопостачальна компанія 

Одесаобленерго» 

Код за ЄДРПОУ: 00131713 

Місцезнаходження: вул. М. Боровського, 28Б, м. Одеса, 65031. 

Засоби зв’язку: (048) 705-22-59, 705-20-79. 

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 в порушення вимог пункту 2 статті 78 Закону України «Про акціонерні 

товариства», публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

(далі – ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго») не надало акціонеру 

ТОВ «Гармоніка» протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги  

від 08.05.2013р. № 09/13 завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою 

товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою статті 77 цього 

Закону, а саме: 

- протокол чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Енергопостачальна компанія 

Одесаобленерго», що відбулися 25.04.2013р.; 

- протокол засідання наглядової (спостережної) ради ВАТ «Енергопостачальна компанія 

Одесаобленерго» від 11.04.2013р. № 37. 

Факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів підтверджується листом  

ТОВ «Гармоніка» від 08.05.2013р. № 09/13 та листом ПАТ «Енергопостачальна компанія 

Одесаобленерго» від 21.06.2013р. № 10/1-213. 

За вказане порушення передбачено відповідальність згідно пункту 3 статті 11 Закону 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». 
Враховуючи достатність даних, які вказують на наявність правопорушення, постановою 

від 04.09.2013р. № 484-ОД-1-Е у відношенні ПАТ «Енергопостачальна компанія 

Одесаобленерго» Одеським територіальним управлінням НКЦПФР порушено справу про 

правопорушення на ринку цінних паперів, якою зобов’язано керівнику (або повноваженому 

представнику) товариства прибути до Одеського територіального управління НКЦПФР 

12.09.2013р. для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних 

паперів. 

12.09.2013р. у відношенні ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 473-ОД-1-Е, для ознайомлення 

та підписання якого  прибули повноважні представники ПАТ «Енергопостачальна компанія 

Одесаобленерго» – Хомутенко А.В. (довіреність від 09.09.2013р. № 446) та Ченкова Н.Я. 

(довіреність від 29.04.2013р. № 247). 



Постановою від 12.09.2013р. № 478-ОД-1-Е розгляд справи про правопорушення на 

ринку цінних паперів у відношенні ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

призначено на 23.09.2013р. 

Для участі у розгляді справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибули 

повноважні представники ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» –  

Хомутенко А.В. (довіреність від 09.09.2013р. № 446) та Ченкова Н.Я. (довіреність  

від 29.04.2013р. № 247). 

Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 11 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 розділу ХVІІ 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 вимог пункту 2 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» – 

застосувати до ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» штрафну санкцію у 

вигляді 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому 

еквіваленті 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень. 

2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене товариство, перерахувати в доход державного 

бюджету України на рахунок, відкритий на ім’я територіального органу Держказначейства за 

місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні 

штрафи та інші санкції», символ звітності банку 106, МФО: 828011, ЄДРПОУ: 37607526,  

ГУ ДКСУ в Одеській області, р/р 31112106700007 протягом 15 днів з моменту отримання 

даної постанови. 

3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію 

платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: вул. Гайдара, 13;  

м. Одеса, 65078. 

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, 

Начальник 

Одеського територіального 

управління НКЦПФР                                                                                          Ю.О. Ровинський 

 

 

 

 

 


