
 

П Р О Т О К О Л № 8 

ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ  

Відкритого недержавного пенсійного фонду  

«Причетність» 

м. Донецьк «01» грудня 2008 року 

 

Присутні: 

1. Закрите акціонерне товариство Страховий дім «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ», в особі Голови правління  

- Савіновой Ірини Євгенівни, що діє на підставі Статуту  

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 серії ВВ № 097153, виданий Гірницьким РВ 

УМВС України в м. Макіївці 13 листопада 1997 року, що мешкає за адресою: м. Макіївка, вул. 

Азарова, буд. 2; 

2) Маккавєєва Тетяна Володимирівна, паспорт серія ВЕ № 196352, виданий Ленінським РВ УМВС 

України у м. Донецьку 19 жовтня 2001 р., що мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 

179, кв. 8. 

 

Голова зборів          Жулій В.О. 

Секретар          Савінова І.Є. 

 

Порядок денний: 

1. Переобрання членів Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» на наступний 

трирічний строк. 

 

Слухали:  

 Жулія В.О., який зазначив, що 02 грудня 2008 року спливає строк повноважень члена Ради Відкритого 

недержавного пенсійного фонду «Причетність» (надалі – Фонд) – Маккавєєвої Тетяни Володимирівни. 

Він звернув увагу присутніх, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 

«Д.С.», від якого було делеговано до Ради члена Ради Фонду Маккавєєву Тетяну Володимирівну, 

переобирає її на наступний трирічний строк. У зв’язку з цим запропонував присутнім прийняти відповідне 

рішення. 

Додатково Жулій В.О. наголосив, що 14 червня 2008 року також сплив строк і його повноважень як 

члена Ради Фонду. Враховуючи той факт, що він є членом Ради та керівником Засновка одночасно, 

запропонував присутнім переобрати його до складу членів Ради Фонду на наступний трирічний строк та 

проголосувати за відповідне рішення. 

 

Поставили на голосування: Переобрати на наступний трирічний строк таких членів Ради Фонду: 

- Маккавєєву Тетяну Володимирівну, делеговану до складу членів Ради Фонду від засновника - 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.»; 

- Жулія Віталія Олексійовича, делегованого до складу членів Ради Фонду від засновника - 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.».  

 

Голосували:   «ЗА» - 2 (одностайно). 

                 

Ухвалили: Подовжити на наступний трирічний строк повноваження таких членів Ради Фонду: 

- Маккавєєвої Тетяни Володимирівни, делегованої до складу членів Ради Фонду від засновника - 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.»; 

- Жулія Віталія Олексійовича, делегованого до складу членів Ради Фонду від засновника - 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.».  

 

Підписи присутніх на зборах засновників:  

 

ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.»,  

в особі Директора Жулія В.О.         ____________________________________________ 

 

ЗАТ Страховий дім «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ», 

в особі Голови правління Савінової І.Є.  _________________________________________ 


