
ПРОТОКОЛ № 28 

ЗАСІДАННЯ РАДИ  

Відкритого Недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

м. Донецьк                                                                                                                  «21» січня 2011 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.  

Лобанова Олександра Сергіївна – Т.в.о. начальника відділу адміністрування пенсійних фондів. 

Голоднік Сергій Анатолійович – Спеціаліст-економіст аналітичного відділу. 

 

           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» за результатами діяльності протягом четвертого 

кварталу 2010  року та за 2010 рік в цілому. Оцінка роботи ТОВ «Всеукраїнська управляюча 

компанія» з адміністрування та управління активами за цей період.  

2) 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: 

Лобанову О.С., яка запропонувала присутнім ознайомитися з наданою документацією, яка 

висвітлює результати діяльності з адміністрування Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Причетність» (далі - Фонд) за четвертий квартал 2010 року та за 2010 рік в цілому.  

Доповідач звітувала про: стан виконання плану з адміністрування Фонду за четвертий квартал 

2010 року та за 2010 рік в цілому, а також кількість укладених пенсійних контрактів, кількість 

отриманих пенсійних внесків, кількість пенсійних виплат, витрати Фонду на оплату послуг компанії з 

управління активами, зберігача, тощо. А також звернула увагу присутніх на розмір інвестиційного 

прибутку, фінансовий результат, розмір чистої вартості активів за четвертий квартал 2010 року та за 

2010 рік  в цілому. 

Зазначалося, що за четвертий квартал 2010 року було укладено нові пенсійні контракти з 

Донецьким казеним заводом хімічних виробів, Товариством з обмеженою відповідальністю «НВФ 

Укрбудтехнології», Товариством з обмеженою відповідальністю «МИР».  

Так, кількість фактично укладених пенсійних контрактів та кількість учасників Фонду за 

звітний період є меншою ніж передбачалось планом. Це пояснюється низьким рівнем доходів 



населення, браком інформативності населення про систему недержавного пенсійного забезпечення та 

її переваги. Вона також звернула увагу присутніх та запрошених на недовиконання плану по 

фактично отриманим пенсійним внескам, який недовиконано на 3,1 %. Також відмітила, що сума 

пенсійних внесків за четвертий квартал 2010 року перевищила заплановані та фактично отримані 

Фондом за попередні звітні періоди діяльності Фонду. Це свідчить про усвідомлення вкладниками 

своїх обов’язків перед учасниками Фонду та, безпосередньо, готовність виконання таких обов’язків 

шляхом перерахування пенсійних внесків.    

Лобанова О.С. ознайомила присутніх та запрошених з планом Адміністратора на 2011 рік, а 

саме щодо передбачуваного отримання пенсійних внесків та доходів Адміністратора та КУА. А 

також доповіла про плани Адміністратора щодо популяризації системи недержавного пенсійного 

забезпечення на 2011 рік, та методи і засоби залучення вкладників до ВНПФ «ПРИЧЕТНІСТЬ». 

Запитань та уточнень від присутніх та запрошених не надходило. 

Янковського П.В., який запропонував присутнім ознайомитися з документами, які 

висвітлюють результати інвестиційної політики КУА щодо активів Фонду за четвертий квартал 2010 

року та за 2010 рік в цілому.  

Голоднік С.А., який доповів про загальні показники та результати діяльності відділу з 

управління активами та проілюстрував приклади показників прибутку по окремим категоріям 

активів. Було приведено динаміку вартості диверсифікованих активів, зокрема: банківських металів 

(золота), валюти та євробондів. 

Найефективнішим фінансовим інструментами були депозитита банківські метали (золото). До 

того ж, було значно зменшено частину активів, розміщену на депозитних рахунках в гривні, та 

переведено в валюти першої категорії. Також було прийнято рішення вийти зі складу цінних паперів 

корпоративного сектору, а інвестувати у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів України, дотримуючись обмежень відповідно діючого 

законодавства. Необхідно відмітити позитивні тенденції щодо вартості акцій українських емітентів 

на фондовому ринку, що стимулює до більш пильної уваги та дає змогу включати цей вид активів до 

планів інвестування на 2011 рік.  

Особливість інвестування в золоті монети у 2010 році не принесла помітний інвестиційний 

прибуток учасникам Фонду. Додатково зауважив, що за аналітичними дослідженнями тенденція 

збільшення вартості памятних та ювілейних монет зберігається як відносно кожної монети окремо 

так і усієї колекції вцілому.  

 Наприкінці докладу він порівняв показники інвестиційного прибутку по підсумках 

четвертого кварталу 2010 року та за 2010 рік взагалі з аналогічними показниками за попередніми 

звітними періодами. Аналогічно була надана для порівняння структура і склад активів Фонду.  

Білого О.Б., який підкреслив, що КУА було вибрано вірну стратегію збереження та 

примноження активів Фонду, враховуючи ситуацію в країні, яка склалася у 2010 році. 

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. 

Інших зауважень від присутніх та запрошених не надходило. 

 

Поставили на голосування :  

Визнати результати діяльності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» протягом 

четвертого кварталу 2010  року та за 2010 рік в цілому, при здійсненні функцій Адміністратора та 

КУА Фонду, задовільними.  

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 



 

Ухвалили:  

Визнати результати діяльності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» протягом 

четвертого кварталу 2010  року та за 2010 рік в цілому, при здійсненні функцій Адміністратора та 

КУА Фонду, задовільними.  

 

По другому питанню слухали:  

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

компанія» з пропозицією залишити без змін розміри винагороди за здійснення діяльності з 

адміністрування Фонду та діяльності з управління активами Фонду на наступний звітний період.  

 

Поставили на голосування :  

Залишити без змін розміри винагороди за здійснення діяльності з адміністрування Фонду та 

діяльності з управління активами Фонду на наступний звітний період.  

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  
Залишити без змін розміри винагороди за здійснення діяльності з адміністрування Фонду та 

діяльності з управління активами Фонду на наступний звітний період.  

 

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

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

саме: «3) Закінчення терміну дії кваліфікаційних свідоцтв членів Ради Фонду.» 

Та запропонував проголосувати стосовно внесення цього питання до порядку денного. 

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

По третьому питанню слухали: 

   Білого О.Б., який доповів, що 25.01.2011 року закінчуються термін дії кваліфікаційних 

свідоцтв фахівців з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: Рогаля Олександра Дмитровича 

та Білого Олександра Борисовича. 

До того ж Білий О.Б. повідомив, що не бажає складати повноваження та має намір 

підвищувати свою кваліфікацію та скласти кваліфікаційний іспит. 

Рогаля О.Д., який зазначив, що так само не бажає складати повноваження та має намір 

підвищувати свою кваліфікацію та скласти кваліфікаційний іспит. 

   У звязку з чим Білий О.Б. запропонував зобов’язати ТОВ «Всеукраїнська управляюча 

компанія» повідомити про можливість підвищення кваліфікації та здійснити відповідні організаційні 

заходи.  

 

Поставили на голосування :  

   Зобов’язати ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» повідомити про можливість 

підвищення кваліфікації та здійснити відповідні організаційні заходи.  

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  
   Зобов’язати ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» повідомити про можливість 

підвищення кваліфікації та здійснити відповідні організаційні заходи.  

 

Голова  Ради                                                                                        Білий Олександр Борисович 

 

Секретар Ради                                                                                     Рогаль Олександр Дмитрович 


