
 

ПРОТОКОЛ №17 

ЗАСІДАННЯ РАДИ  

Відкритого Недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

м. Донецьк                                                                                                                   «05» березня 2009 р.   

 

Присутні: 

1) Білий Олександр Борисович, паспорт серія ВВ № 097153, виданий Гірницьким РВ УМВС України в 

місті Макіївці 13 листопада 1997 р., що мешкає за адресою: м. Макіївка, вул. Азарова, буд. 2. 
 

2) Рогаль Олександр Дмитрович, паспорт серія ВС № 702267, виданий Краматорським МВ УМВС 

УМВС України в Донецькій області 11 січня 2001 р., що мешкає за адресою: м. Краматорськ, вул. 

Б.Хмельницького, буд. 15, кв. 23. 
 

3) Жулій Віталій Олексійович, паспорт серія ВВ № 009264, виданий Краматорським МВ УМВС 

України в Донецькій області 10 вересня 1997 р., що мешкає за адресою: Україна, 84313, м. 

Краматорськ, вул. Гребенюка, буд. 9. 

 

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

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

буд. 26а, кв. 14;  

 

5) 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. 

 

 (На зборах присутні  п’ятеро з шістьох Членів Ради Фонду. Відповідно до п. 9.4. Статуту Фонду 

засідання є правомочним ). 

 

Запрошені:  

Єрофеєва Віра Іванівна - Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Всеукраїнська управляюча компанія», м. Донецьк.  

Осипова Ганна Олександрівна – Начальник відділу адміністрування  пенсійних фондів. 

 

 

           Голова ради фонду                                                               О.Б. Білий 

           Секретар ради фонду                                                           О.Д. Рогаль  
 

Порядок денний: 

1) Заслуховування звітів відділу адміністрування та відділу управління активами ТОВ 

«Всеукраїнська управляюча компанія», щодо діяльності протягом четвертого кварталу 2008  

року та оцінка роботи ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» з адміністрування та 

управління активами за цей період.  

 

      2)    Затвердження результатів діяльності ВНПФ «Причетність» (далі - Фонд) за 2008 рік. 

 

3) Перегляд  розміру річної винагороди ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» за надання 

Фонду послуг з адміністрування та управління активами та перегляд періодичності протягом 

року утримань такої винагороди. 
        

 

По першому питанню слухали:  

Осипову Г.О., яка запропонувала присутнім ознайомитися з наданою документацією, яка 

висвітлює результати діяльності відділу адміністрування за четвертий квартал 2008 року з 

адміністрування Фонду. Доповідач озвучила загальні результати діяльності щодо кількості залучених 

вкладників, кількості учасників фонду за результатами четвертого кварталу поточного року, надала 

показники сум внесків до Фонду. Вона повідомила про кількість укладених пенсійних контрактів 



протягом четвертого кварталу 2008 року, надала дані для ознайомлення присутніх щодо відсоткового 

співвідношення корпоративних вкладників та вкладників фізичних осіб.  

Єрофеєву В.І., яка запропонувала присутнім ознайомитися з документами, які висвітлюють 

результати інвестиційної політики КУА щодо активів Фонду. Доповідач озвучила загальні показники 

та результати діяльності відділу з управління активами та проілюструвала приклади показників 

прибутку по окремим категоріям активів. Наприкінці докладу вона порівняла показники 

інвестиційного прибутку по підсумках четвертого кварталу 2008 року з аналогічними показниками  

за попередніми звітними періодами. Аналогічно була надана для порівняння структура і склад 

активів Фонду.  

Рогаля О.Д., який зазначив, що на його думку діяльність ТОВ «Всеукраїнська управляюча 

компанія», як при здійсненні функцій адміністратора так і при здійсненні функцій компанії з 

управління активами, є задовільною, тому запропонував Членам ради визнати роботу ТОВ 

«Всеукраїнська управляюча компанія» якісною та професійною.  

Маккавєєву Т.В., яка погодилася з Рогалем О.Д. та запропонувала визнати задовільною роботу 

ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія», як компанії з управління активами та адміністратора 

Фонду.  

Жулія В.О., який повідомив що на його думку, в цілому, беручи до уваги надані цифри та 

інформацію, послуги  з адміністрування та управління  активами Фонду є якісними та професійними 

та запропонував членам Ради Фонду визнати діяльність ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» 

щодо адміністрування та управління активами Фонду задовільною. 

 

Поставили на голосування :  

Визнати задовільними результати діяльності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» з 

адміністрування та управління активами Фонду протягом четвертого кварталу 2008 року. 

 

Голосували: «ЗА» - 5 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  

Визнати задовільними результати діяльності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» з 

адміністрування та управління активами Фонду протягом четвертого кварталу 2008 року. 

 

 

По другому питанню слухали: 

Осипову Г.О., яка доповіла, що підсумовуючи результати діяльності Фонду за 2008 рік, 

кількість залучених вкладників – юридичних осіб в цілому зросла. Також, слід зазначити, що 

вкладником до Фонду було залучено КП «Вода Донбаса», завдяки чому кількість пенсійних 

контрактів значно зросла, але кількість вкладів від фізичних осіб зменшилась. Припинені виплати по 

вкладникам – юридичним особам на підставі офіційних листів. У зв’язку з фінансовою кризою в 

країні ряд платежів від юридичних осіб було призупинено на невизначений строк.  

Жулія В.О., який зазначив, що враховуючи діяльність ТОВ «Всеукраїнська управляюча 

компанія» при здійсненні функцій адміністратора та компанії з управління активами протягом 

четвертого кварталу 2008 року та 2008 року в цілому позитивною, звернувся до членів Ради Фонду з 

пропозицією затвердити результати діяльності за 2008 рік в цілому, як позитивні. 

  

Поставили на голосування:  

Затвердити результати діяльності ВНПФ «Причетність» протягом 2008 року в цілому 

позитивними. 

 

Голосували: «ЗА» - 5 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

Ухвалили:  

Затвердити результати діяльності ВНПФ «Причетність» протягом 2008 року в цілому 

позитивними. 



 

По третьому питанню слухали:  

Білого О.Б., який звернувся до Членів Ради Фонду та представників ТОВ «Всеукраїнська 

управляюча компанія» з пропозицією залишити без змін нульову ставку винагороди за надання 

послуг з адміністрування та управління активами .  

 

Поставили на голосування:  

Залишити без змін нульову ставку винагороди ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» за 

здійснення діяльності з адміністрування та управління активами Фонду.  

 

Голосували: «ЗА» - 5 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  
Залишити без змін нульову ставку винагороди ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» за 

здійснення діяльності з адміністрування та управління активами Фонду.  

 

 

 

 

Голова  Ради                                                                                        Білий Олександр Борисович 

 

 

 

 

Секретар Ради                                                                                     Рогаль Олександр Дмитрович 

  

 


