
ПРОТОКОЛ  

ЗАСІДАННЯ РАДИ  

Відкритого Недержавного пенсійного фонду  

                          «Причетність» 

м. Донецьк                                                                                                    «20» травня 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.  

 

 

           Голова ради фонду                                                               О.Б. Білий 

           Секретар ради фонду                                                           О.Д. Рогаль  

 

Порядок денний: 

1. Про скликання та проведення чергових Зборів Засновників Відкритого 

недержавного пенсійного фонду «Причетність» (далі – Фонд). 

 

Слухали: 

Білого О.Б., який повідомив, що на виконання вимог Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» та п.п. 6.8. Статуту Фонду, у зв’язку з необхідність 

прийняття рішення віднесеного до компетенції Засновників Фонду, необхідно сформувати 

порядок денний Зборів Засновників та довести до відома Засновників разом з інформацією  

про проведення зборів.     

Та запропонував сформувати наступний порядок денний чергових Зборів 

Засновників Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність»: 

1. Переобрання членів Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Причетність» на наступний трирічний строк. 



Дані збори призначити на 14 червня 2010 року о 12:00 в офісі Адміністратора 

Фонду – Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська управляюча 

компанія» за наступною адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 99, другий поверх. 

Жулія В.О., який підтримав пропозицію Білого О.Б. та запропонував доручити ТОВ 

«Всеукраїнська управляюча компанія» повідомити Засновника – ЗАТ СД «Європейський 

світ». В свою чергу Жулій В.О. звернув увагу присутніх, що вважається повідомленим і як 

представник Засновника - ТОВ «ФК «Д.С.». 

 

Поставили на голосування:  

  Призначити чергові Збори Засновників Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Причетність» на 14 червня 2010 року о 12:00 в офісі Адміністратора Фонду – Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська управляюча компанія» за наступною 

адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 99, другий поверх, з наступним порядком 

денним:  

1. Переобрання членів Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Причетність» на наступний трирічний строк. 

 

Голосували: «ЗА» - 4 (одностайно); 

                       «Проти»  - 0; 

                       «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили:  

Призначити чергові Збори Засновників Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Причетність» на 14 червня 2010 року о 12:00 в офісі Адміністратора Фонду – Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська управляюча компанія» за наступною 

адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 99, другий поверх, з наступним порядком 

денним:  

1. Переобрання членів Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Причетність» на наступний трирічний строк. 

 

 

 

 

Голова  Ради                                                                        Білий Олександр Борисович 

 

 

 

 

 

Секретар Ради                                                                     Рогаль Олександр Дмитрович 

 


