
ПРОТОКОЛ № 21/1 

ЗАСІДАННЯ РАДИ  

Відкритого Недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

 

м. Донецьк                                                                                                    «05» січня 2010 р.   

 

Присутні: 

1) Білий Олександр Борисович, паспорт серія ВВ № 097153, виданий Гірницьким РО 

ММУ УМВС України в Донецькій області 13 листопада 1997р., що мешкає за адресою: 

м.Макіївка, вул.Азарова, 2, 

 

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

УМВС УМВС України в Донецькій області 11.01.2001р., що мешкає за адресою: м. 

Краматорськ, вул.Б.Хмельницького, б. 15, кв. 23, 

 

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

МВУМВС України в Донецькій області 10 вересня 1997р., що мешкає за адресою: 

Україна, 84313, м.Краматорськ, вул.Гребенюка, 9. 

 

4) Маккавєєва Тетяна Володимирівна, паспорт серія ВЕ № 196352, виданий Ленінським 

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

вул.Рози Люксембург, 2а. 

  

(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) Затвердження рішення щодо укладання від імені Відкритого недержавного пенсійного 

фонду «ПРИЧЕТНІСТЬ» (далі –Фонд) договору з аудитором на 2010 рік. 

 

 

По першому питанню слухали: 

Маккавєєву Т.В., яка запропонувала присутнім відповідно до вимог Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» укласти Договір на проведення аудиту та 

надання інших аудиторських послуг (далі – Договір).  

Рогаля О.Д., який зазначив, що послуги з аудиту повинні надаватися аудитором, 

який має право на здійснення аудиторської діяльності та який займається виключно 

наданням аудиторських послуг, згідно діючого законодавства України. 



Жулія В.О., який запропонував, беручи до уваги вищезазначене, укласти Договір на 

2010 рік з аудитором – суб’єктом підприємницької діяльності Лук’яновою Н.В., яка має 

сертифікат України серії А № 005638, який виданий згідно Закону України «Про 

аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України № 130 від 25.12.2003 р. 

Окрім того, він повідомив, що запропонований аудитор повністю відповідає вимогам 

законодавства, а також не володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «Всеукраїнська 

управляюча компанія», яка надає послуги Фонду, або її засновників. 

 

Поставили на голосування :  

      Затвердити рішення щодо укладання від імені Фонду Договору з аудитором – 

суб’єктом підприємницької діяльності Лук’яновою Н.В. на 2010 рік. 

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  

Затвердити рішення щодо укладання від імені Фонду Договору з аудитором – 

суб’єктом підприємницької діяльності Лук’яновою Н.В. на 2010 рік. 

 

 

 

 

 

 

Голова  Ради                                                                        Білий Олександр Борисович 

 

 

 

 

Секретар Ради                                                                     Рогаль Олександр Дмитрович 

 


