
П Р О Т О К О Л №6 

ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ  

Відкритого недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

м.Донецьк                                                                                                                   «27» червня  2007р.   

 

Присутні: 

1. Закрите акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції», в особі 

представника Іоніна Дмитра Євгеновича, що діє на підставі Довіреності №132-Д від 20 червня 2007 

року.  

 

2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.», в особі Директора 

Жулія Віталія Олексійовича, що діє на підставі Статуту. 

 

Запрошені:  

1) Голова Ради Фонду - Білий Олександр Борисович, паспорт серія ВВ № 097153, виданий 

Гірницьким РО ММУ УМВС України в Донецькій області 22 травня 2001р., що мешкає за 

адресою: м.Макіївка, вул. Азарова, 2, 

2) Шевельдін Борис Миколайович, паспорт серія ЕК №835921 виданий Алчевським МВ УМВС  

України в Алчевській області  06 травня 1998 року, що мешкає за адресою: м.Алчевськ, вул. 

Гмирі, 26а, кв.14;  

3) Борулько Алла Миколаївна – паспорт серія СВ №724291 виданий Київським РВ ДМУ УМВС  

України в Донецькій області  12липня 2002 року, що мешкає за адресою: Київська область, 

Обухівський район, с. Козин, вул. Смоленська, 83  

 
 

Голова зборів      Жулій В.О. 

Секретар     Представник ЗАТ ФГ «Страхові традиції» 

 

Порядок денний: 

1. Питання дострокового припинення повноважень Членів Ради Відкритого недержавного 

пенсійного фонду „Причетність”. 

2. Призначення до складу Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду „Причетність” 

нових членів ради Фонду замість тих, що вибули та затвердження нового складу Ради 

Фонду. 

 

По першому питанню слухали:  

Білого О.Б., який доповів,  що на адресу Адміністратора Фонду ТОВ «Всеукраїнська 

управляюча компанія» поступили заяви датовані відповідно від Члена Ради Фонду: Борулько Павла 

Вікторовича від 10 травня 2007 року та від Члена Ради Фонду: Паршакова Олександра Євгеновича   

від 15 травня 2007 року. Відповідно до зазначених заяв особи  просять припинити власні 

повноваження  члена Ради Фонду повноваження за власним бажанням. Білий О.Б. зазначив, що 

відповідно до п.п. 4. п. 5 ст. 13 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та п.п. 3 п. 

7.6. Статуту Фонду така заява є підставою для прийняття засновниками рішення щодо припинення 

повноважень Члена Ради Фонду.  

Жулія В.О., який, ознайомившись з текстом заяви Борулько Павла Вікторовича та Паршакова 

Олександра Євгеновича, запропонував присутньому представнику ЗАТ ФГ  «Страхові традиції» 

задовольнити вимоги заявника, а саме, припинити повноваження Борулько Павла Вікторовича, як 

Члена Ради  Відкритого недержавного пенсійного фонду „Причетність”.  

 

Поставили на голосування: Припинити повноваження Члена Ради Відкритого 

недержавного пенсійного фонду „Причетність”   - Борулько Павла Вікторовича та 

Члена Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду „Причетність” Паршакова 

Олександра Євгеновича у зв’язку з поданням такими особами заяв про припинення 

повноважень за власним бажанням датованих відповідно від 10 травня 2007 року 

та 15 травня 2007 року. 

 



Голосували: «ЗА» - 2 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  Припинити повноваження Члена Ради Відкритого недержавного 

пенсійного фонду „Причетність”  - Борулько Павла Вікторовича та Члена Ради 

Відкритого недержавного пенсійного фонду „Причетність” Паршакова Олександра 

Євгеновича у зв’язку з поданням такими особами заяв про припинення 

повноважень за власним бажанням датованих відповідно від 10 травня 2007 року 

та 15 травня 2007 року.  

 

 

По другому питанню слухали: 

Білого О.Б., який зазначив, що  законодавством встановлюються спеціальні вимоги щодо 

складу та кількості осіб, що входять до складу  ради недержавного пенсійного фонду. Він звернув 

увагу на те що Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначена мінімальна 

кількість осіб, що входять до складу ради - п’ять осіб, які є  представниками  засновників. Крім того, 

Білий О.Б. зазначив, що особи, які  призначаються членами ради недержавного пенсійного фонду 

мають відповідати кваліфікаційним вимогам, які встановлені Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України, а саме, щонайменше,   мати кваліфікаційне свідоцтво, яке 

підтверджує певний рівень знань у сфері недержавного пенсійного забезпечення.  

Задля недопущення порушень при функціонуванні Ради Відкритого недержавного пенсійного 

фонду «Причетність» та забезпечення формування складу Ради Фонду, який би відповідав вимогам 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо численності осіб, які входять до 

складу Ради Фонду Білий О.Б. запропонував призначити на посаду Членів Ради Фонду запрошених 

осіб, а саме, Шевельдіна Бориса Миколайовича, як представника від засновника ТОВ «Фінансова 

компанія «Д.С.» та Борулько Аллу Миколаївну,  як представника від засновника Фонду – ЗАТ ФГ 

«Страхові традиції».  

Жулій В.О. дав можливість присутнім ознайомитися з кваліфікаційними свідоцтвами членів 

ради недержавного пенсійного фонду і зазначив, що зазначені  кандидатури відповідають 

кваліфікаційним вимогам, що встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України, тому є всі законні підстави погодити зазначені кандидатури Комісією.  

 

 

Поставили на голосування: Призначити на посаду Члена Ради Відкритого недержавного 

пенсійного фонду „Причетність” Борулько Аллу Миколаївну, як представника від засновника 

Фонду - ЗАТ ФГ «Страхові традиції» та Шевельдіна Бориса Миколайовича, як представника 

від засновника Фонду - ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» у зв’язку з цим затвердити такий 

склад  Ради Фонду:  

від першого засновника -  Фінансової групи „Страхові традиції”: 

1)  Борулько Алла Миколаївна; 

2)  Білий Олександр Борисович та 

від другого засновника -  ТОВ „Фінансова компанія „Д.С.”: 

3)  Жулій Віталій Олексійович; 

4) Рогаль Олександр Дмитрович та 

5) Маккавєєва Тетяна Володимирівна та  

6) Шевельдін  Борис Миколайович. 

 

У зв’язку з вищевикладеним надати Адміністратору Фонду – ТОВ «Всеукраїнська 

управляюча компанія» повноваження щодо погодження з Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України нового складу Ради Фонду у відповідності до чинного 

законодавства. 

Голосували: «ЗА» - 2 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 



 

Поставили на голосування: Призначити на посаду Члена Ради Відкритого недержавного 

пенсійного фонду „Причетність” Борулько Аллу Миколаївну, як представника від засновника 

Фонду - ЗАТ ФГ «Страхові традиції» та Шевельдіна Бориса Миколайовича, як представника 

від засновника Фонду - ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» у зв’язку з цим затвердити такий 

склад  Ради Фонду:  

від першого засновника -  Фінансової групи „Страхові традиції”: 

1) Борулько Алла Миколаївна; 

2) Білий Олександр Борисович та 

від другого засновника -  ТОВ „Фінансова компанія „Д.С.”: 

3)    Жулій Віталій Олексійович; 

4)  Рогаль Олександр Дмитрович та 

5)    Маккавєєва Тетяна Володимирівна та  

6)    Шевельдін  Борис Миколайович. 

 

У зв’язку з вищевикладеним надати Адміністратору Фонду – ТОВ «Всеукраїнська 

управляюча компанія» повноваження щодо погодження з Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України нового складу Ради Фонду у відповідності до чинного 

законодавства. 

 

 

Голова зборів             Жулій В.О. 

 

 

 

Секретар 

Представник ЗАТ ФГ «Страхові традиції»        Д.Є. Іонін  

(за довіреністю)                          


