
ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

       

                                                                       

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 10 - ОД 

ПРО НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

м. Одеса                                                                                                                               24 січня 2012р. 

  

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Шаровський 

Сергій Петрович, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Одеського територіального 

управління ДКЦПФР, тимчасово виконуючий обов’язки Голови ліквідаційної комісії, на підставі 

Наказу від 12.01.2012р. № 1-К, 

 

у відношенні: 

 

товариства з обмеженою відповідальністю «Південтрансавто». 

Місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 17.  

Код ЄДРПОУ: 32416569. 

Засоби зв’язку: (048) 728-38-81, 701-17-42. 

Банківські реквізити: р/р 26005310775001 в ПАТ АБ «Південний»;                                   

р/р 26004310775002 в ПАТ АБ «Південний»; р/р 26003310775003 в ПАТ АБ 

«Південний»; р/р 26002310775004 в ПАТ АБ Південний». 

МФО: 328209. 

 

В  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

у ході проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери товариства 

з обмеженою відповідальністю «Південтрансавто» (надалі ТОВ «Південтрансавто») робочою 

групою було встановлено, що в порушення вимог статті 4-1 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», ТОВ «Південтрансавто» з 23.04.2009р. не визначало 

рейтингової оцінки випущених облігацій у уповноваженого рейтингового агентства, визначеного 

ДКЦПФР, за Національною рейтинговою шкалою. 

Факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів підтверджується довідкою               

ТОВ «Південтрансавто» від 23.11.2011р. № 09/11. 

Враховуючи наявність в діянні ТОВ «Південтрансавто» ознак правопорушення, 03.01.2012р. 

Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР було винесено постанову про порушення справи 

про правопорушення на ринку цінних паперів № 04-ОД, якою було зобов’язано представнику 

товариства прибути 16.01.2012р. до Одеського територіального управління ДКЦПФР для надання 

пояснень з приводу скоєного правопорушення та підписання акту про правопорушення на ринку 

цінних паперів. 

16.01.2012р. у відношенні ТОВ «Південтрансавто» було складено акт про правопорушення на 

ринку цінних паперів № 12-ОД, для підписання якого прибув директор товариства – Соколовська 

О.П. 

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів було призначено на 24.01.2012р., 

про що винесено постанову від 17.01.2012р. № 20-ОД. 

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

ТОВ «Південтрансавто» - Соколовська О.П. та повноважений представник товариства – Медведєв 

А.В. (довіреність від 03.01.2012р. б/н), яким було визнано вину за скоєне правопорушення.  

Враховуючи вищезазначене на підставі ст. 8 Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні», п. 1.13 Розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог 

законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР 

від 11.12.2007р. № 2272 (зі змінами), 

 

 

 



П  О  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

1. За порушення вимог статті 4-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 

в Україні» застосувати до ТОВ «Південтрансавто» санкцію у вигляді попередження про 

недопущення у подальшому порушень вимог чинного законодавства, діючого на ринку цінних 

паперів. 

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. 

 Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Уповноважена особа Комісії, 

Т.в.о начальника   

Одеського територіального управління 

Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, 

Т.в.о. голови ліквідаційної комісії                                                                                    С.П. Шаровський 

 

 

 

 
 


