ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ  З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ВІННИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ПОСТАНОВА   №224-ВІ
про накладення санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів

м. Вінниця								від 27 грудня 2011 року
Я, уповноважена особа Комісії, Іванов Леонід Романович, начальник Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голова комісії з проведення ліквідації Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до ст.9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення ДКЦПФР №1084 від 09.08.11, на підставі розглянутих матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, код за ЄДРПОУ 36685399, п/р 26006000117514 у філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці, МФО 302429), тел. 50-96-17,

В С Т А Н О В И В:
при проведенні в період з 30.11.11 по 20.12.11 планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ, робочою групою Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку були виявлені наступні порушення.
*********************************************************************
На розгляд справи про правопорушення прибула директор товариства та надала письмове пояснення від 27.12.11 з приводу виявлених правопорушень.
Факт виявлених правопорушень підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №228-ВІ від 20.12.11, складеним уповноваженою особою Комісії згідно доручення на делегування повноважень №2 від 04.01.11 начальником відділу правозастосування та контрольно-ревізійної роботи Вінницького територіального управління ДКЦПФР та матеріалами перевірки. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 1.13. п. 1 р. 17 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР №2272 від 11.12.07, та на підставі п.5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. –

П О С Т А Н О В И В: 
За порушення вимог чинного законодавства застосувати до товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ» санкцію у вигляді попередження.
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 суду у встановленому законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії                                             __________________
                                                                                                              (підпис)


