
Звіт Ради 

Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” 
 

м. Київ                                                                                                                                      «03» серпня 2015 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 2014 року по 31 липня 

2015 року. 

За вищевказаний період відбулося 8 засідань Ради Фонду, на яких розглянуті питання були затверджені 

протоколами. 

 

Радою Фонду протоколом № 73 від 22 жовтня 2014 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

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

фонду за III 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 III квартал 2014 року. 

 

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

недержавного пенсійного фонду за III квартал 2014 року. 

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

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

результати його діяльності за цей період. 

 

Радою Фонду протоколом № 74 від 30 грудня 2014 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. 

2. Про продовження строку дії Договору №3-У про управління активами 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 31.12.2015 

року включно. 

ВИРІШИЛИ по другому питанню: продовжити дію Договору №3-У про управління активами 

недержавного пенсійного фонду від 17.09.2007 р. до 31.12.2016 року включно. 
 

Радою Фонду протоколом № 75 від 16 січня 2015 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про внесення змін до Договору про обслуговування пенсійного фонду Зберігачем. 

2. Про визначення тарифів на оплату послуг з обслуговування активів Відкритого недержавного 

пенсійного фонду “Європейський вибір” Зберігачем. 

 

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити ДОГОВІР №8 про внесення змін до Договору  про 

обслуговування пенсійного фонду Зберігачем від 19 вересня 2007 року. 

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Встановити тариф на оплату послуг з обслуговування активів Фонду 

Зберігачем в розмірі 0,36 (нуль цілих тридцять шість сотих) відсотка від чистої вартості активів Фонду за 

рік. 

 

Радою Фонду протоколом № 76 від 23 лютого 2015 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

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

фонду за IV 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 2014 рік. 
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ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду за IV квартал 2014 року. 

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

фонду за 2014 рік та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його 

діяльності за цей період. 

 

Радою Фонду протоколом № 77 від 24 березня 2015 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про розгляд аудиторського висновку станом на 31.12.2014 року.  

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

недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 2014 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 2014 рік. 

 

Радою Фонду протоколом № 78 від 31 березня 2015 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за 2014 

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 № 79 від 22 квітня 2015 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

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

фонду за I квартал 2015 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 2015 року. 

 

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

недержавного пенсійного фонду за I квартал 2015 року. 

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

фонду за I квартал 2015 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати 

його діяльності за цей період. 

 

Радою Фонду протоколом № 80 від 24 липня 2015 року було розглянуте та прийняте рішення по 

наступному питанню: 

 

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

фонду за IІ квартал 2015 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 IІ квартал 2015 року. 

 

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

недержавного пенсійного фонду за IІ квартал 2015 року. 

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

фонду за IІ квартал 2015 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати 

його діяльності за цей період. 

 

 

 

Голова Ради 

ВНПФ «Європейський вибір»                                                Січкар Сергій Володимирович 


