
 

ПРОТОКОЛ № 21 

ЗАСІДАННЯ РАДИ  

Відкритого Недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

 

м. Донецьк                                                                                                                  «30» листопада 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) 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 четверо з шістьох Членів Ради Фонду. Відповідно до п. 9.4. Статуту Фонду 

засідання є правомочним ). 

 

Запрошені:  

 

Янковський Павло Вадимович - 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)   Перегляд  розміру річної винагороди ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» у грудні 

2009 року та січні 2010 року за надання Фонду послуг з адміністрування та управління 

активами. 

 

По першому питанню слухали: 

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

управляюча компанія» з пропозицією залишити без змін розмір винагороди за здійснення діяльності з 

адміністрування Фонду та переглянути розмір винагороди за надання послуг з управління активами 

Фонду. Запропонувавши встановити винагороду за надання послуг з управління активами Фонду 

протягом грудня 2009 року у розмірі 0,35 % чистої вартості активів Фонду та протягом січня 2010 

року у розмірі 0,202 % чистої вартості активів Фонду. При цьому з 01.02.2010 року встановити 

попередній розмір річної винагороди за надання послуг з управління активами Фонду у розмірі 1,86 

% чистої вартості активів Фонду, тобто місячний розмір винагороди складе 0,155 %. 

 

Поставили на голосування :  

Залишити без змін розмір винагороди за здійснення діяльності з адміністрування Фонду. 

Встановити винагороду за надання послуг з управління активами Фонду протягом грудня 2009 року у 

розмірі 0,35 % чистої вартості активів Фонду та протягом січня 2010 року у розмірі 0,202 % чистої 

вартості активів Фонду. При цьому з 01.02.2010 року встановити попередній розмір річної 



винагороди за надання послуг з управління активами Фонду у розмірі 1,86 % чистої вартості активів 

Фонду, тобто місячний розмір винагороди складе 0,155 %. 

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  
Залишити без змін розмір винагороди за здійснення діяльності з адміністрування Фонду. 

Встановити винагороду за надання послуг з управління активами Фонду протягом грудня 2009 року у 

розмірі 0,35 % чистої вартості активів Фонду та протягом січня 2010 року у розмірі 0,202 % чистої 

вартості активів Фонду. При цьому з 01.02.2010 року встановити попередній розмір річної 

винагороди за надання послуг з управління активами Фонду у розмірі 1,86 % чистої вартості активів 

Фонду, тобто місячний розмір винагороди складе 0,155 %. 

 

 

 

 

 

Голова  Ради                                                                                        Білий Олександр Борисович 

 

 

 

 

Секретар Ради                                                                                     Рогаль Олександр Дмитрович 

  

 


