
ПРОТОКОЛ № 23 

ЗАСІДАННЯ РАДИ  

Відкритого Недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

м. Донецьк                                                                                                                  «22» лютого 2010 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) Затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«ПРИЧЕТНІСТЬ» (далі - Фонд) за 2009 рік. 

 

По першому питанню слухали: 

Білого О.Б., який зазначив, що на попередньому засіданні діяльність ТОВ «Всеукраїнська 

управляюча компанія» при здійсненні функцій Адміністратора та КУА Фонду було визнано 

задовільною. Враховуючи це, запропонував затвердити результати діяльності Відкритого 

недержавного пенсійного фонду «Причетність» за 2009 рік позитивними.  

 

Поставили на голосування :  

Затвердити результати діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» 

за 2009 рік позитивними.  

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

Ухвалили:  

Затвердити результати діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» 

за 2009 рік позитивними.  

 

Додатково виступив Голова Ради Фонду Білий О.Б., який ініціював внесення ще одного 

питання на розгляд, яке буде вважатись другим питанням порядку денного цього засідання, а 

саме: «2) Ефективність інвестиційної діяльності та доцільність внесення змін до Інвестиційної 

декларації Фонду.» 



Та запропонував проголосувати стосовно внесення цього питання до порядку денного. 

 
Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

По другому питанню слухали: 

Білого О.Б., який зазначив, що інвестиційну політику Фонду визначає Інвестиційна декларація 

Фонду. Окрім того, в Інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування 

пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в 

межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених Законом України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення».   

Янковський П.В., запропонував мінімізувати активи у гривні та збільшити активи у іноземній 

валюті з метою уникнення знецінення активів, пов’язаних з інфляційними процесами національної 

валюти. А також підтримувати частину активів у золоті не зменшуючи цієї частки у інвестиційному 

портфелі Фонду. Він доповів, що інвестиційна дільність Фонду є задовільною і внесення змін до 

Інвестиційної декларації Фонду є недоцільним.  

Білого О.Б., який підтримав Янковського П.В. та запропонував присутнім визнати 

інвестиційну дільність Фонду задовільною, тому зміни до Інвестиційної декларації Фонду не 

вносяться.  

Інших доповнень, зауважень, пропозицій від присутніх та запрошених не надходило. 

 

Поставили на голосування:  

             Визнати інвестиційну дільність Фонду задовільною, тому зміни до Інвестиційної декларації 

Фонду не вносяться.  

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти» - 0; 

                       «Утримувались під час голосування» - 0. 

 

Ухвалили:  
Визнати інвестиційну дільність Фонду задовільною, тому зміни до Інвестиційної декларації 

Фонду не вносяться.  

 

 

 

Голова  Ради                                                                                        Білий Олександр Борисович 

 

 

 

 

Секретар Ради                                                                                     Рогаль Олександр Дмитрович 


