
Звіт Ради 

Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” 
 

м. Київ                                                                                                                                      «04» серпня 2014 р. 

 

Голова Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” (надалі – Рада Фонду) 

повідомляє ТОВ «КУА «Магістр» про діяльність Ради Фонду за період з 31 липня 2013 року по 31 липня 

2014 року. 

За вищевказаний період відбулося 9 засідань Ради Фонду, на яких розглянуті питання були затверджені 

протоколами. 

 

Радою Фонду протоколом № 65 від 16 жовтня 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного 

фонду за III квартал 2013 року. 

2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності 

та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський 

вибір” за III квартал 2013 року. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду за III квартал 2013 року. 

 

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного 

фонду за III квартал 2013 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові 

результати його діяльності за цей період. 

 

Радою Фонду протоколом № 65/2 від 15 листопада 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про обрання Секретаря Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: обрати Секретарем Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду 

“Європейський вибір” Горячун Яну Володимирівну.    

 

Радою Фонду протоколом № 66 від 18 листопада 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про продовження строку дії Договору зі  зберігачем. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: продовжити дію Договору про обслуговування недержавного 

пенсійного фонду від 17.09.2007 р. до 19.09.2016 року. 

 

Радою Фонду протоколом № 67 від 02 грудня 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про продовження строку дії Договору №1-А про адміністрування недержавного пенсійного фонду від  

17.09.2007 р. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: продовжити дію Договору №1-А про адміністрування недержавного 

пенсійного фонду від  17.09.2007 р. на наступний календарний рік до 31.12.2014 року включно. 

 

Радою Фонду протоколом № 68 від 26 лютого 2014 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного 

фонду за IV квартал 2013 року. 

2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності 

та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський 

вибір” за 2013 рік. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду за IV квартал 2013 року. 
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ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного 

фонду за 2013 рік та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його 

діяльності за цей період. 

 

Радою Фонду протоколом № 69 від 20 березня 2014 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про розгляд аудиторського висновку станом на 31.12.2013 року.  

2. Про розгляд інформації про фінансовий стан та фінансові результати діяльність Відкритого 

недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 2013 рік, яка підлягає оприлюдненню. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: прийняти до уваги дані аудиторського висновку. 

 

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити інформацію, яка підлягає оприлюдненню, про фінансовий 

стан та фінансові результати діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” 

за 2013 рік. 

 

Радою Фонду протоколом № 70 від 31 березня 2014 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за 2013 

рік та необхідності внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: не вносити зміни до інвестиційної декларації Фонду.  

 

Радою Фонду протоколом № 71 від 23 квітня 2014 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного 

фонду за I квартал 2014 року. 

2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності 

та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський 

вибір” за I квартал 2014 року. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду за I квартал 2014 року. 

 

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного 

фонду за I квартал 2014 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати 

його діяльності за цей період. 

 

Радою Фонду протоколом № 72 від 22 липня 2014 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного 

фонду за II квартал 2014 року. 

2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності 

та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський 

вибір” за II квартал 2014 року. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду за II квартал 2014 року. 

 

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного 

фонду за II квартал 2014 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати 

його діяльності за цей період. 

 

 

 

Голова Ради 

ВНПФ «Європейський вибір»                                                Січкар Сергій Володимирович 


