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 Ми провели аудит фінансової звітності НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА 

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» 

(надалі - Фонд) за 2015 рік станом на 31 грудня 2015 року, яка складається з Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (форма №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) за 2015рік (форма №2), Звіту про рух грошових коштів за 2015рік (форма №3), 

Звіту про власний капітал за 2015 рік (форма №4) та Приміток до фінансової звітності за 2015 рік 

/форми звітності додаються /.  

 

Адресат 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва та 

вкладників НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ», фінансова звітність якого 

перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Комісія) при розкритті інформації 

про Фонд. 

 

Відповідальність управлінського персоналу Адміністратора та членів Ради Пенсійного 

фонду  

Управлінський персонал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» як 

Адміністратора Фонду відповідно до умов Договору №11/01/16-9A про надання аудиторських 

послуг (виконання робіт) від 11 січня 2016 р. несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження 

та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення, які не містять суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також 

облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Рада НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» здійснює контроль за поточною 

діяльністю пенсійного фонду і вирішення основних питань його діяльності. 

ВНПФ «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» функціонує на законних засадах і в своїй діяльності 

керується чинним законодавством та правовстановлюючими (реєстраційними) документами. 

 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА). 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.  Вибір процедур залежить від судження 

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової  звітності внаслідок 

шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 

що стосуються складання  та достовірного подання  суб’єктом господарювання фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 

включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та 
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прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального  подання 

фінансових звітів. 

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація, аудиторські докази, отримані 

аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення  

модифікованої аудиторської  думки щодо фінансової звітності ВНПФ «ПЕРШИЙ 

ПРОФСПІЛКОВИЙ» станом  на 31.12.2015 р.  

 

Параграф з інших питань 

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що діяльність і 

операції Адміністратора Фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» так і ВНПФ 

«ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ», так само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають 

і можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в 

економічному та політичному середовищі України. Кінцевий результат розвитку та наслідки 

політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший 

серйозний негативний вплив на економіку України. Наша думка не була модифікована з цього 

приводу. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитори не спостерігали за проведенням  інвентаризації активів та зобов’язань, яка 

проводилась перед складанням фінансової звітності за 2015  рік, оскільки ця дата передувала  даті, 

призначеній для  проведення аудиту. Однак ми ознайомились з її результатами і дійшли висновку, 

що цей факт має незначний вплив на достовірність фінансової звітності.  

Аналіз показників фінансового стану Фонду станом на 31.12.2015 року  свідчить про  його 

недостатню ефективність використання активів, показник ефективності використання активів у 

порівнянні з минулим роком знизився;  забезпеченість заборгованістю власним капіталом 

відсутня, так як статутний капітал 0 грн, існує фінансова залежність від залучених джерел. 

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питаннь, про які йдеться у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу 

інфомацію про фінансовий стан НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 

НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» станом на 31 грудня 

2015  року, його фінансові результати, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Директор  
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Ifr Iunecnrqifina Aexraparli.fl po3po6JreHa siAnoniAHo Ao Craryry Heni4npueMHI,IIIbKoro
roBaprcrBa <He4epNanHufi npo$eciia:uuir neuciftnnfi (bo"a <llepruzfi npo(pcnirxonufi>>, 3aKoHoAaBcrBa

Yrcpainu, inrunx HopMarprBHo-[paBoBr4x arcrin 3 rrr{TaHb HeAepxaBHoro nencifiHoro sa6egneqeHHt ra
irrsecruqifinoi AismHocri i ni4o6paNae ouroeHi HarpsMu insecruqifiuoi nonirrar<u (Don4y.

Crcopoqennq qrci :acroconvrcrrcq:
o Heni4npuerr,ruurlbKe roBaprrcrBo <He4epxanurEft upo(peciit:e^ufr. uescifiurafi Qona <flepurufi
npo(fcuinrosufi)) - @ond ;
o Haqiouamuoi rorraicii g uiusr.rx uanepin ra (pou4onoro pr.rHKy 

- HRITII@P;
o HaqioHilJrEHa rouicir, uo stificHro€ AepxaBHe perynroBaHn.tr y c$epi pvnrir (pinaHconux
rocnyr - Ha4xouQinnocnyz;
o Oco6a, ulo sAificHroe FrpaBJrinHs arrzearun (pon4y 

- KyA.

' Porafur 1.3aramni niAoruocri upo (DosA

rloeHe nafinrenynaHHfl (Dongy: Heri4upr,reMHurlbKe roBapr,rcrBo <He4epxrasnvrft npo$ecifinrafi
nenciftnuft (bona dlepruufi npo$cnimosuft)
Kor ra €APIIOY SoH4y: 33602063.
Brg QoHgy: npo(feciftnufi nenciftHrafi (fon4.
Peecrpaqiftuuft HoMep {onay niAuosiArro Ao ,{epxanuoro peecrpy t[inanconux
ycranon:1 210164I
Cepin ra HoMep cnhoqrna rpo peecrpaqirc {riuanconoiycrauonn:cepix ilO }s54
MicqesHaxoAr(eHHq Paau (DoH4y:rra. Kzi'n, ByJII{IIfi Aprena, 6y4znor< 21.

Pogli"rr 2. Mera iHnecrynanHs neHcifinux arcruein (Donqy

Meroro innecrynanHs neHcifiuprx axrI,rsie e npupicr nencifiHrax Koruris Ar.s ga6esneqeHHf, rrpaB
yuacnurin @ondy rqoAo orprirMauHs Hr4Mr,r AoAarKoBr4x Ao gararuroo6oB'r3KoBoro AepxaBHoro
neHcifiHoro crpaxyBaHns neHciftHr{x Br4rrJrar siAnoeiAuo Ao Br,rMof 3axony Vrcpainu <llpo HeAepxaBHe

rrencifine ga6egne.reHHtr).
(Dopuynaurrs iHeecruqifinoro nopr$eux sAificuroerbcr B inrepecax yuaurrar<in @ondy 3 Meroro

orpIaManHr AoxoAy ra sa6esueqeHH.fl s6epeNeuns neHcifiHux arcrvnie 3 ypaxyBaHHrM yMoB, 3a3HarreHux
y AoroBopi npo ynpanninuq aKrr{BaMu (Dondy, roH'ronxryprr pr4HKy rlinnux uanepin, o6MexeHns
NroxJrlrBr4x pz:lrrin ra inurr,rx (farropie.

Poslir 3. OurosHi rranprun innecruqifiuoi nonirurcu @ongy
3.1. Iuaecmuuiilua nonimurca @oHd)) opienronana Ha ArrBepcn(pixonaHi ra naAiftni nua4enru i

ruepe46avae:
- AismHicrr e inrepecax yqacuuxiv @ondy;
- Mox(Jrrrnicrr cnoe.racHoro BrrKoHaHHr (Dondon 3o6os'-f,ganb rrepeA yqacHr4KaM[;
- Ao'rpr4Manru uinirvrirJrbHofo pieHx prr3r{Ky upu o6panni o6'eKris ineecrynaHHn.



3.2. IIelr'cifini arrvsz, ulo HaKolvqyrorbcr y (Dondi, Mo)Kyrb 6yru nurcopucrani Br4KJrrorrHo .qJUr
uineft innecrrzqiftuoi AismHocri (Dondy, BI4KoHarrHs go6on'sgans (Dondy repeA fioro yuacHr4KaMrr ra
orIJIarI4 BI4Tpar, uoB's3aHl,tx is s4ificuenHflM HeAep)KaBHofo ueucifinoro ga6egne.{eHH.s, a caMe:

3.2.1. innecryeannx niAuonilno Ao Br,rMor 3axony Vr<paiHu <flpo HeAepxaBHe uenciftne
ga6egneqenHn) 3 Meroro orpr,rMauHr AoxoAy Ha Kopr{crb yracuzxin @ondy;
3.2.2. BIdKoHaHHt Aoronopin BnrrJrarvr. uescii Ha s[sHaqeHzft crpoK, yKnareHrlx 3
yqacHI{KilMI'I (Dondy, Ta Anfl, sAificueHns oAHopa3oBux uencifiHzx Br{rrJrar, nepe46aqeHr,rx
3 aronorrr vr<painra <llpo HeAep)KaBHe nencifi ne s a6esneveuur> ;
3.2.3- olJrarl,I 4oronopin crpaxyBaHHx 4oniunoi neHcii Ta AoroBopin crpaxynaHHs pu3rzKy
HacraHHt iunaliAuocri a6o crvrepri fracHr4Ka (Doudy,yKJraAeHrrx is crpaxonoro opranisaqierc;
3.2.4. orIJIarI4 rlocJlyr npoQecifinoro a.quiuicrparopa, BKrroqarolru onnary peKnaMHrrx ra
areHTcbKI'IX IlocJlyr, [os's3aH[x s (pyuKrIioHyBaHHrM (Dottdy, Ta Br.rrpar Ha orrpr.rJrroAHeggt
iH$opMallii npo fioro 4ixnrnicru, nepe46avenoi 3ar<onoru Yrcpainu dlpo tre4epNa""e nencifine
sa6esnevennx>;
3.2.5. crIJIarLI BI,IHaropoALr3anarar'Hr [ocnyr s ynpanniHHs aKTuBaMu @oudy;
3.2.6. ornarr.rrocnyr:6epiraua;
3.2.7. orIJIarIl rlocJlyr 3 rIpoBeAeHHr rrJraHoBt4x ayAr,rropcrKr{x [epeBiporc @oudy;
3.2.8. olJIarI4 rrocJlyr ropronqin qiunzuur rarepaMu (nocepeguzrin), Br4rpar Ha BeAeHHfl
o6niry ra nepepeecrpaqiro [paB BJracHocri na aKrr.rBrir @ondy;
3.2.9. olJrarl,I inrurax rocJlyr, s4ifiureHnx flKVX flepeA6a.reuo 3aroHou Vr<painu <flpo
HeAepxaBHe ueuciftue sa6esueqeHH-a)) a6o HopMarr{Buo-rrpaBoBr4Mkr aKTaMr,r 3 rrr,rraHb
HeAepx€BHoro uencifinoro ga6egneqeHtfl Ta Ha o[Jrary rKt4x Moxyrs 6yru naropucraui
neHcifiHi aKTr.rBlr.

3.3. Buropvlcralns.lesciftuzx aKtzsin 4nx qineft, He rrepeA6aqeHrax n. 3.2 qiei IHnecrvqifinoi
4ennapaqii ra qLr HHr4M 3 aKOHOAaB CTBOM YrpaiUa, e a6 0ponrerrcx.

3.4. Biauoni4no 4o innectuqifinoi nonirr.rxra, (Dond Aorpr,rMyerbct s1qraucoeauoi' cmpamezii, nxa
uepeg6auae orpl{MaHur npu6yrr<in npu uoruipnux pr.r3r{Kax rrurf,xoM AoBrocrpoKoBofo innecrynannx y
3HaqHo 4Ianepcu$irosaHufi nopr$enr AepxaBHI{x i vryuiqrana-ururzx qinnzx nanepin, arqift ra o6niraqifi
yrpaincrrux rconrnanift, iucrpyvreurin rporuoBoro pr4HKy, iuoreuuzx qinuzx nanepin ra inlrr.rx ar<rzein.

3.5. Korranauix, rqo s4ificnrce ynparninnr aKrr,rBaMu (Doady, rpoBoArrrb 6esnepepnnufi aua;rig
MoX|II'IBLIX praszrin, i npufiruae piureuux IqoAo lrolepeAll(eHHr, 3Meurrrenns a6o yHrzKHeHHr BlnrrBy rl14x
pnsurin, [poBoAlITb posnriqeHHs neuciftnux axrlrnie sri4no is uoro.ruoro curyaqiero Ha rpouroBoMy ra
(fou4onorray pHHKax 3 Merolo e$errlrnnoro ynpanniHu s. HkrMvr Ars .4ocrrHeHHr rqonafi6inrrroro
iunecrlEqifiHoro Aoxo,qy Ha Kopvcrb rracHr.rKis (Dondy sa yMoBr{ sa6esue.reuux na4ifiHocri nxraAeur.

Poslir 4. Kpzrepiirala6o rroKa3HrrKrrr 3a rrKr{Mn r4ificnroerbcq nra6ip o6'eicrin g.ua
rHBecTyBaHHfl

4.1. [nx nia6opy o6'er<tin iunecrynat*rs neHcilinux arrr,reis @ondy RVA vae Br4Kopr4croByBaru
nacrynHi r<pvrepii m/ a6o [oKa3nr.rK]r, rxi xapanrepr,r3yrorb :

1) Haniftuict innecrzqii - oAHa 3 xapaKreprcrrrK innecrraqii, rlo ni4o6paxcae pineur pr{3zKy
$inauconrax BTpar, rKr{x Moxe 3€BHarr4 iHnecrop;

2) Aoxiauicm - ouixynanufi pineHr AoxoAy, nlo orpr4Myerbcs ni4 o6'erra innecrynannr.
,{nx arcqifi - AraniAeuA uuit ra rcypconzfi .qoxil.
.{nx o6uiraqift - rynourruft rarypconufi .qoxil.
[nx iucrpyrvrertrin rporuoBoro pr4HKy - ni4corr<oezfi loxi,4;

3) Jlirnianicru - xapaKrepucrl{Ka o6'exrie iueecrynanru (n< peaJrbHr.rx, rar i $inauconzx) sa ikHroro
sAaruicrrc 6yru peanigosaHraNd[ rrporrroM KoporKoro nepio4y .racy 6es BTparr,r cnoei pealrHoi
pzuronoi naprocri npr gMiHi pauirue npuitnxrux iunecrzqifiuzx pirueHr i Heo6xianocri
peiunecrynaHua ranirany;

4) Kpe4IarHI'Ifi peftrzHf - yMoBuI,rfi nrzpas KpeAr.rrocrpoMoxHocri o6'er<ra pefirnurynaHH{ B qinouy
m/a6o fioro or<perr,roro 6opronoro 3o6os'fl3alHs.sa HarlionanbHoro rrrKnJroro Kpe,4r{Tgr,rx peftrnnrie;

5) Innecruqiftni pzsaxz - firvrosipnicrr BI4Hr'rKHeHHrr (fiuaHconux BTpar " p".yoututi innecryn a'6161s..

Pragur<u uo4inxrorrcl Ha clacrervraru.IHi (ne4unepcz$ironani, pznxoni) i Hecr.rcreNraru.rui
(4unepcu$ilconani, cnequ(fi'rui). Crzcrenaarrz.+ri pr,r3r4Kr.r no111uprcrorbcr Ha ncix innectopin
He3aJIexHo ni4 o6'ertie ixHix iunectzqifi (snaina cralii pr.rHKoBoro quruy, grr.rigr,r 3aKoHoAaBcrBa,
nonirzqua necra6ilruicrt ra iuuri). Hecracrervrarrzvui pzsuxu non'.sgaui 3 KoHKperHoro fany33ro qr4



ui4npueucrnou i uoxyru 6yru sNaeuureui rrrJrrxoM posno4iry raniraly uiN pisnr.rvr,r

insecrzqifiHllMl{ aKTI{BaMI4, ro6ro 3a TpI4HIII{rIoM ArIBepcu(firaqii, ToIrIo.

4.2.y npoqeci nr,r6opy o6'erois innecrynanHfl rrepeBara Mae :ua1aBarkros iHnecrnlisu n peanbHy

eroHorvriry: s qiHHi naflepu, rorarrreHHr ra orpr{MaHHt AoxoAy sa fllrvtvru rapaHToBaHo Ka6inerolr
Miuicrpin Yrpaiun, PaAoro rvrinicrpin AsroHoNdHoi Pecny6niror Kpulur, Ivricqerurtu paplavrkr niAuoeiAuo

Ao 3aKoHoAaBcrBa, axqii ra o6nirarlii nignpueucrn, inoteuni qiHHi rlarepr, ToIrIo.

4.3. RyA, [poBoArrrb posruiqenus ueucifin]rx arcrrsiB 3 ypaxyBanH.flM uoroqnoi curyaqii ua

rporrroBoMy, Sou4onouy pr4HKax, pr4HKy nepyxorrocri Ta inurr.rx purlKax 3 Merolo orpuMaHHs

iHsecraqifiHoro AoxoAy Ha Koplrcrb yracuurin Qoudy 3a yMoBIr ga6egueqeuus naAifinocri nrna,4ens, s

Aorpr{MaHHrM BcraHoBJIeHr{x qieio IunecuEqiftnoro 4erlapaqiero o6uexeut.
4.4. llopr(fenrHa crparerir Qondy Bu3Haqaerbcx RVA, Bl4xoAsqu s iusecrnliftuux qineft ra

ineecruqifinoi nolirrarcu @oudy, Ta Mox(e 6ytu tx aKTI{BHoIo rar i nacueHoro.

Posair 5. O6uexeunq iHsecruqifiHoi aiqmHocri : nencifinuMl{ al(TrrBauu (Dongy

5.1. RyA ni4 uac [poBaAxeHns AismHocri s yupauinns aKTIzBaMI4 He Mae rlpaBa:

1) (foprraynarn neucifini aKrrrBr,t 3a paxyHoK ro3rrKoBl4x (npe4zruux) romrin;
2) rra1aBawr rvrafinosi rapaurii, sa6egue.reui nencifiuuM[ aKTIrBaMu, a6o 6y4r-mi KpeALITI,I (uosurz)

3a paxynoK nencifinzx arrunin;
3) yKJraAarrr yroAu rcyninni-upoAaxy a6o uiuz uencifinzx arrueis 3 o6os's3KoBolo yMoBoro

3BOpOTHOTO Br{Kyrry;

4) Tpr4Marlr ua 6aurincbKr{x Aerro3r.rrHr4x paxynKax y rporrroBr4x Kolrrrax ra B oIrIaAHIax ceprz$inatax
6aHrie 6inrm sn 50 siAcorris garanrnoi naprocri nencifinux arrrasis nencifinoro (fongy, npu
rlboMy ne 6intru sr 10 siAcorris garalrnoi naprocri uenciftnux arrrznin y so6on'xsauHtx oAuofo
6aurcy ra ue 6inrur sK 50 siAcorrin raxoi eaprocri nencifiuux arrvnis neHcifiuoro Son4y;

5) npr,r46anaru a6o AoAarKoBo iunecryearu n uiuni rarepr4 oAHoro enaitenra 6inrm .flx 5 niAcorKis

saranrHoi eaprocri uencifinux aKrusis (rcpiu qinnux nanepin, fiorarlreHHff Ta orpI,IMaHHs AoxoAy 3a

.sKr4Mlr rapaHToBaHo Ka6inerorvr MiHicrpie Yrcpaihu, Ta y Br,I[aAKax, Brl3Harlenvx 3axonou VrpaiHra
<flpo uegeplKaBHe uencifine aa6esnevennx>);

6) npug6ayaru a6o AoAarKoBo iHnecrynaru s qiHHi rrarepl4, AoxoAI,I 3a sKI4Mu rapaHToBauo

Ka6inerou Minicrpin Yrpainz, 6inrur sK 50 eiAcorKis saranrHoi naprocri neucifiur,rx arcrznin;

7) upz46anaru a6o AoAarKoBo iHnecrynarra s qiHHi rrarepu, AoxoAI,I sa flKvrukr fapaHroBaHo Pa4oro

nriuicrpin AsrouoMHoi Pecny6nixu Kpuu, ra o6niraqii Micqeezx no3I,IK 6inrm sx 20 siAcorxin
garamnoi naprocri uencifisux arrunin;

8) npu46anarn a6o AoAarKoBo iunecrynarz e o6rirarlii ni4upraeuctn, euiteuraMlr sKI4x e pe3I4AeHTI{

Vrpainu, 6inrur src 40 siAcorrie garamnoi naprocri neHcifinrax arrunin;
9) upra46anaru a6o AoAarKoBo innecrynau s aKrIiT yrpaiucrrux ernirenris 6imru sx 40 siAcorKie

saranruoi naprocri nencifinrax arrunin;
10) npra46aearn a6o AoAarKoBo innecrynarI,r e qiuHi rrarepl4 inogerunux ervrirenrin 6insru n< 20

niAcorxin garanruoi naprocri neuciftuux axrunin;
11) uplr46anaru a6o AoAarKoBo inrecrynarz s inoreqni o6niraqii m inoreuni cepru(firaru 6inrm sK

40 si.qcorKin saranrHoi naprocri ueucifinzx axrunin;
12) npuglayarn a6o AoAarKoBo innecrynaru n o6'er<rlr HepyxoMocri 6inrru sr 10 siAcorxie garamnoi

naprocri ueucifi nux ar<runie;
13) upu46anaru a6o AoAarKoBo iunecrynarra n 6anriecrxi uerarl{, y roMy .{ucri IIrJIflxoM ni4rpr'rtx

noroqHkrx ra Ae[o3rrrHr.rx paxynrie s ycraHoBax 6auris y 6anrincrKl,Ix MeraJlax, 6inrru sr 10

niacorrin saranrHoi naprocri ueucifinnx ar<rnnie;
14) nprag6anarna6o AoAarKoBo innecrynarvr n inuri aKTnB:z) ue sa6oponeni saKouoAaBcrBoM Yrpainu,

arre He sa3ua.{eHi y uifi crarri, 6iurm sn 5 niAcorr<in gara-nrnoi naptocri nencifinux arrnein;
15) errrirynaru 6yar-ari 6oproni qinni ranepr ra noxi,qni qiuui flarlepv;
16) upu46analz qinni [anepu, euirenrau?r -rrKrrx e s6epira.r, oco6lr, rqo sAificHlororb ynpauiuux

nenciftuzurr aKrr{BaMu, a4uiuicrparop, ay.ryIrop (ayazropcrra Qipva) ta oco6ra, rlo HaAarorb

lcoucylrraqifini, arenrcrxi a6o peuarutri nocrryrr4, 3 rKrIMu neuciftuurr,r Sou4ona yKnaAeHo

silrosilHi AoroBoprr, ra ix non'sgani oco6u, 3acHoBHr,IKu neuciftuoro $on4y (rpirvr eI,Ina4xie,

nepe46aueHr4x rrr,rHHr.rM 3aKoHoAaBcrBoM Yrpaimz).
5.2. Kyninn.fl-rrpoAax rlinnux uanepin yrcparncrxrEx eruirenris gAificHroetbct 3 AorpI{MaHHtM BI4Mor

3{lxonoAaBcrna Yrpainu rinrru Ha oprani:arlifuo o(fopuneHoMy pI,IHKy Ilisuux nanepin Vrpainu -



$oH4onifi 6ipNi a6o B roproBenrno-in(foprvrarlifiHifi cucrevi, 3apeecrpoBaHr{x y BcraHoRrIeHoMy

3aKoHoAaBcrBoM [opfl.4Ky, sxi eiAuosi.4a]om Br4MofaM, Brr3HaqeHvM 3arononr Yxpainz <llpo
HeAepxaBHe rencifine ga6egne.reHnr).

5.3. InsecryBanHs neHciftnux arrnnie, flprl3uaqeHr.rx AJU{ Br,rrrJrarr{ (Dottdotw nencii na eugHa.{eHuft

crpoK s4iftcnroerrcr ni4uoni,qno Ao BrrMor 3arcony Vrpainu dlpo HeAepN(aBHe nencifine sa6esre.{eHnn).
5.4. Yci HaAXoAXeHHT Ha noroqni paxyHKr4 @ondy Marorb 6yru nuxopucrani sa IIimoezNI

[ppr3HarreHusu niAnoniruro 4o 3axony Vr<painz dlpo HeAepxaBHe neuciftue ga6egne.reHHr) rrportroM
ABox rlrxHis e Aaru 3apaxyBaHHr rllrx rourrie.

5.5. lleuciftui ar<rzeu Qoudy s qiHHnx rrarepax He Moxyrb BKJIIorIaril:
1) qinni rarepu, euirenrauvr flKkrx e s6epirav, oco6z, uo sAiftcHlororb yupanniuus ueuciftuuMu

aKTr{BilMr,r, a4uinictparop, ayAprrop (ay4uropcsra Qipua) ra oco6u, rlo HaAarorb KoHcynbraqifini,
arenrcrxi a6o peruauni nocnyrrz, 3 rKr{Mr4 uencifinuu tfon4ou yKna,4eHo ni,uuosiruri 4oronopr,I, ra ix
noe'.flgaHi oco6n, 3acHoBHr.rKr.r nencifinoro lbonay (rpiu nzna4xin, uepe46auenux qrlHHr.rM

3aKoHoAaBcrnou Yrpaiuu);
2) qiuui narepr, sri ue npoftrunz ricrunr na 1pon4oeifi 6ipNi (xpiu nrana4nin, KonI,I KpeAurnuft

pefirranr o6nirarlifi ni4noni4ae insecruqifiHoMy pinuro ga naqionarbHoro ruranoro);
3) qinni rrarrepr,r, enairenrauvr flKvrx e iucruryru cuimnoro iunecrynannfl, rKrrlo iuure ne BcraHoBJreHo

HopMarr,rBHo-rrpaBoBr.rMr.r aKraMrr HRUII <D P ;
4) nerceri;
5) noxiruri qinni Harrepz.

5.6. flencifiHi axrusu He MolKyrb $oprrrynaraafl. sapaxynor< roIuriB, orpr{Marr[x Ha ui4cranax, u1o

cylepeqaTL 3aKoHoAaBcTBy.

5.7. Ilencifini aKrrev He Mo)Kyrb 6yru npe4naeroM 3acraBu i uoeuHui nuropucroByBarr4cr Jrrrrrre Ha
qini, uepe46a.reHi qr.rHHLrM 3 aKoHoAaBcrBoM Yrpaiura.

5.8. Ha neuciftni aKTr.rBrr He Moxe 6yrz snepHeHe crmHeHHfl sa go6os's3aHuflMrr sacuonur4ris
ueuciftnoro (bouly, uo sAificHrorom ynpanniuua aKrrrBaMr,r ueucifinoro (bo"ly, a4uiuicrparopa,
s6epirava raKofo fro"ny ra crpaxoBoi oprauisaqii, s xroro yKnaAeHo 4oronip crpaxyBaHHx 4oniunoi
nencii fracHlrKoM siAuosiAHoro nencifinoro (bo"ay a6o Aorosip crpaxyBauHr pr{3l4Ky HacraHH{
insaniAuocri uu crraepri yvaurur<a (fon4y.

5.9. Bznna.qeni e IHeecruqiftnifi 4ennapaqii o6rraeNennr uloAo posruiqenn.fl nencifiHux axrrsis e

o6os's3rosuMr.r AJrr 3acrocyBaHns. KVA ra rns. KoHrponrc s 6ory 6anxa - s6epiraua @only.

Poslir 6. Buuoru Ao cKJraAy ra crpyrflypu uencifiHrrx aKTrrBin (Dou4y

6.I. ,{o crna4y arcrzsis Qondy Mo}Kyrb HirJrentarr,r:

- aKTkrBLr B rpouroBLrx KorrrTax;
- aKTLTBLT e qiuuzx [a[epax;
- inui aKT[Brr sriAuo ig gar<onoAaBcrBoM.

6.2. flenciftni aKruer @ondy / uinnux [anepax Mox{yrb cKraAarlrcs 3:

1) qiuuux nanepin, rofarreHHff Ta orpr.rMaHHr AoxoAy 3a sKuMvt rapaHToBaHo Ka6ineronr Minicrpin
Vxpainz, Paloro uiuicrpin Anrouonuoi Pecny6nircu Kpuu, naicqenraur4 paplaMtr siAuosiAHo Ao
3aKOHOAaBCTBa;

2) arqifi, mi ni4noni4no 4o HopM 3aKoHoAaBcrna npofiurnra ricrunr na Qon4orift 6ipNi, llo eiAuoeiAae
BI{MoraM, ycraHoBneuuwr HKITII <D P;
o6nirallift ra inoreqHrax o6niraqifi yrpaiHcrr<zx elr,rirenrin, rpe4rarnzft pefirznr xrux ni4noeiAae
iunecruqifiHoMy pienro ga naqionarbuoro rrrKanorc a6o sri siAnoeiAuo .qo 3aKoHoAaBcrBa upofiunu
ricuaHr na $on4onifi 6ipNi, rqo siAnoeiAae szN{oraM, ycraHoBJreHraM HRUII<DP;
rliHnux ranepin, [orarrreHH{ Ta orpr.rMaHHr Aoxory sa snvrv'pr lapaHToBaHo yps,raMkr inose\aHzx
AepxaB, rrplr rlboMy BcraHoBJreHHr BriMor 4o peftr:uury sonninrHboro 6opry ra B[3aarrerrHt
peftrr.tnronrx KoMrraHift gaificnrororbcr HKQII @ P;
o6niraqifi inogeuHrax euireurin s iHsecrzqifinm,r pefiruurou, Br,r3HaqeHuir,r eiAnosiAHo ro nyHKTy
3 cacruHr,r 2 cr.47 3arony Yrpainn dlpo ne4ep)KaBHe nencifine sa6esueveuux>;
axqift inogelrurax erraireurin, qo uepe6yearorb B o6iry ua oprauisoBaHux $on4onzx pr4HKax ra
npoftuun nicrnnr na o.qnifi 3 raKHX (fon4onr.l< 6ipN, sx Hsro-ftopKcbKa, JlouAoncrxa, Tor<ificrra,
Opanr$yprcbKa, a6o y roproBenbHo-in(fopuauifiHifi cracreui HACAAK (NASDAQ). Enaireur qux
arqifi noBlrHeH rrpoBaAr{Tr{ cBoro 4ixnuricrr He }reHrrre niN uporxronr 10 porin i6ym pe3rlAeHroM
rgai'nn, peftruur gosuiuuroro 6opry mcoi nn:ua.ra€Tbc{ ni4noni4no 4o 3anoHy Yr<painr.r dlpo

3)

1)

5)

6)



6.: MarcuuarbHa rracrKa arrusin (y siAcorKax) y crpyrrypi noprdento (Dond.

J\b r/u 06' ercr innecrynaHHq aKTr.rBin ne4epxaBHoro uencifi noro
Qorlay

Marcczrua.nrrruE
niAcororc innecrynannn

uencifinux arcrunis
Sonly s o6'eKr
iHnecrynannn
(t/t B.r[ saraflrHoi

naprocri nencifiHnx
arcrueie doruv)

1.1.
Eanr<iecrxi 4enosrauri paxyHKrr y rporxoBr4x Korrrrax ra orrlaAHl
cepru(fixarra 6anxis

50

1.2. ,{euosurui paxyHKr4 ra oqaAui cepruSirarrr oAHoro 6aury 10

2. I{inni nanepr{, a caMe:

2.1

I{iHni tratrepv oAHoro euirenra (rcpiu qinnzx nauepin, AoxoAr.r 3a

IKI4MIa rapaHToBaHo Ka6inerou MiHicrpin Vrpainu, T& y Br{rraAKax,
Br{3Harrenlrx qrrHHr4 M 3 aKoHoAaBcrBoM Yrcp aiun)

5

2.2.
IliHni rarrepr, AoxoAr sa fl:r.:aMvt rapauroBaHo Ka6inerou Minicrpin
Yrpainu 50

z.). I{iHni rrarepIl, AoxoArr 3a rKr.rMr{ fapaHToBaHo paAoro nrinicrpin
AsroHor,rHoi Pecuy6riru Kpr.rrvr, o 6niraqii Micrlesux [o3r.rK

20

2.4. O6nirallii ni4upuevrcrn, euileuraMr4 sKlrx e pe3lrAeHTra Yrpailru 40

2.5. Axqii yxpaiucrr<nx eMirenrie 40

2.6. IliHui rarepu iuoseN,rHrx euirenrin 20

2.7. lnore.{Hi o6rirarlii ra inorewri ceprv (f inaru 40

3. 06' erru uepyxorr.rocri 10

4.
BaHKiscrxi Mer€urr{, y r.tr. rrrJrrxoM ni4xpnmx rrororrHlrx ra
Aerro3r,rrHr{x paxynrin B ycrauoBax 6anxin y 6aur<incrKzx MeraJrax

10

5.

Inmi arrusu, ne sa6oponeni 3aKoHoAaBcrBoM Yxpainra, a c{IMe:
-qacrKlr ra rai B craryrHr.rx raniralax rcpvAr{rrHr4x oci6;
-rpomoni Korrrrrr Ha rroroqHoMy paxyHKy ra sa6roKosaHi .qng

roprin na 6ipNi;
- 4e6iropcma sa6opronauicrr ;

-iHuri

HeAepxaBHe [eHcifi He ga6egneqenHs).

6.4. Berrraorfi nloAo cKJIaAy ra crpyKTypra arcrraeie @ondy 3acrocoByrorbcs Ao KVA s MoMeHTy, rqo
BcranoBJrroerrcr nignoni4Ho Ao rrr4HHoro 3aKoHoAaBcrna Yrpainu.

6.5. InsecryBaHHt arrznin, 3 rrrrx Brlnnaqyerbcr uenci.s Ha s[gHa.reH[ft crpoK, Moxe
sAificHlosar?Icb.y 6oproni uiuni rranepv s (fixconanr{M AoxoAoM Ta [ursxou posrrairqeHH.f, Ha 6aurincrr<r,rx
.ferIo3LITHrIX paxyHKax oKpeMo ni4 inruux neucifiurzx arcrrznin, 3 ypaxyBaHHrM Br.rMof 3arcouy Yrcpaihu
<Ipo ne4epxaBHe nenciftue ga6egneqeHu.a)), .ari 3acrocoByrorbcr Ao 3rrHaqeHrax o6'eKris iunecrynannx.

6.6. y pasi ueni4noeiAHocri cKJIaAy ra crpyKrypra ar<rusis @oudy Brirnle3a3HaqeHr4M Br4Morcrnr RVA
:o6og'q3aua:
l) noni4orraztu aAuinicrparopa ra papy @ondy rporrroM 3 po6ovzx 4nin s AHr Bt4Hr4KHeHHt

gagna.regoi neni4uonignocri;
2) npIEnecrl{ cKJIaA ra crpyKrypy aKrr{Bin nencifinoro (Dondy y niguoni4nicrs Ao 3aKoHoAaBcrBa

nportroM 30 rurin a6o npotxrou 2 vicxqin, xxrqo ueni4noni4nict Br{Ht4KJra sHacriAox rrpr{rrr.rneHHt
na oprauisaropax roprind xorupysaHr rliHHr.rx nauepin, rqo cKnaAarorb aKTraBr.r nencifinoro Sonay.

Porqi;r 7. Buuoru go oci6, qrci gtiftcHrcrcTb ynpauiuufl aKTHBaMu (Dongy



7.1. Ynpanninns aKrr{BaMr4 @ondy Moxyrb s4ificuronarz:
- rorvrnanis s yupanuinHr aKTr.rBaMr,r:

- npo$ecifinufi a4Ivrinicrparop, sxuir orplrMaB niqensiro Ha npoBaAXeHHr 4ixnrHocri 3
ynpaeninns aKTr.rBaMr4 ni4roni4uo Ao 3 aKoHoAaB crBa;

7.2' HepesrIAeHTI'I He 3zufralorbcs Ans sAificHeHH{ orepaqift s aKrrrBaMr{ (bo"ay na iuoseNdHrzx
pr{HKax.

7.3. Ynpanninnf, aKrrBaMu (Dondy s4ifturrcersc-f, oAHiero KyA, rKrrlo raxa RVA rrlae niqeusirc na
rpoBaAxeHux npo$eciffuoi 4ixnruocri na (foH4onoNry pr4HKy - 4ixnurocri s yupanniuus axrrnaMra.
7.4. Ynpaminns aKrI{BaMI4 @ondy s4ificnroerrcx ni4nonirHo Ao yr\(oB AoroBopy npo ynpanniHru

aKTTIBaMI'I nencifiHoro (bonAy, xrufi yrcna4aerbas.3 paAoro (Dondy.,{oronip ilpo y[paBoitr"r aKTLTBaMLT
yKJraAaerbcs B rucbMonifi Soprlli.

7.3. RyA ni4 vac rpoBaAxeHnx 4irnurocri s yupanriuns aKrvrBaMr4 @oudy He Ma€ rrpaBa:
1) BrIKopI4croByBarI'I nencifini aKTI4Br4 @oudy 4na sa6esneqeHH-s 

""*o"urr"" 6y4r-xnnx 3o6oB,r3aHr,
Br,rHr.rKHeHHs. flKLrx He [oB'r3aHe s syurrlioHyBaHHrM (Don4y, B ToMy.rucri Bnacgkrx;

2) egiftcurcnarr'r 3a paxyHoK arrHein @ondy onepaqii. .tp"4da"ux, na6yrrxnnacui4or rrrinu axrunin, y
ToMy ql{cJli qinnux uanepin, .flri He Mo)Kyrb 6yrlr ni4ueceni 4o nenciftHrzx axrlrsin eiAnosiruo lo
rrr4HHoro 3aKoHoAaBCTBa;

3) ni4 irvreni Qoady Hal.aBarv rIo3rIKy a6o 6paru rro3rrxy qr,r KpeAr4T, xri ui4nxrarorb rroBepHeHHro 3a
paxyuoK ueuciftnux arranin @ondy;

4) yxna!'aru ni4 ilraeHi @ondy yroAl{ ryninni-npoAory, rr,riuu, AapyBaHHr ra inlri yro.4r.r rloAo
ni4vyxeuus neHcifiHlax alcrznis g fioro noB'q3aHI.,IMz oco6aivrr,r, u tuno* g iulrr,ruz nencifinrzrr u a6o
ineecruqiftHrrMlr fton4auv, xri graxo4ar'cr y Hei n ynpanninni;

5) innecrynaru nencifini aKTTIBLI3 rloplrrreHnsi\,{ o6vreN."i, 
"cta"oBJreHr4x 

quHH1rM 3aKoHo..aBcrBoM;6) 6esonrarno ni4xyNynaru nesciftni aKrr4Br.r.

7.4. KyA He Moxe s4iitcmonatvl sa Blracni xonrrz ouepaqii 3 TaKr4Mrr x caMr4Mr{ qiunzrraz
nanepaMpl, xxi rynyrorbct, [poAarorucs a6o o6ruiurcromc.f, Hero ni4 inreni Qorudy,

7.5. RyA go6os'sgaua c$opuyBarl{ pe3epnnuft 6o"a y posrraipi ra rroprAKy, BcraHoBJregux
HR 4 II A P 3a rrof oAlxeHHrM s H a4xottt t! irun o cny z.

Po:4i"rr 8.Iloprgorc sgificHeuHfl KoHTpoJrrc 3a iunecrynaHHflM uenciftnux arcrueie Oougy
8.1' Kourponb ga insecryBaHHtu rencifiHrax arrunie @oH4y s4ifiurrororr: pa4a (Dou4y, s6epirav,

3acHoBHI'IKn Oon,4y, Ha4xonQiunocnyz, HR4IIQP, Aurravonouonsnuft ronairer yrcpaiHra.

3a innecrynannru neucifinzx aKrzsie (Doudv

- Pa4a OonAy - rrloKBapranbno ra rqopiuno;
- s6epirau - qoAeHHo, rrpr{ npoBe4eui ouepaqifi 3 aKrr4BaMrr @oudy;
- 3acHoBHrzr<ra Oou4y - ulopivuo;
- Ha4xotwQinnocnyz - qoKBaprirnbHo;
- HRQIIAP - rqouic.r.ruo,.
B pasi neo6xi4nocri lroNe 6yrz ncraHoBJreHa intra nepio4uvuicm.

- niAnoni4uicrr crpyKTypll ar<rueie Qoady Br4MoraM qrlHHofo 3aKogoAaBcrea Vrcpainz ra
Iueecrzqifinift 4exnap aryii @ ondy.

- slaiHa.rucroi naprocri oAprnzqi nencifiHrx nuecxin;
- .slaiHa 

-rucroi naprocri nencifinzx axrveie @oudy;
- npz6yrnonicrr 4iurHocri eondy.
- pineur 4znepcz(piraqii arrzniu @oudy.

8.3' Paaa @ondy 3acnyxoBye ta auarisye sniru RyA, s6epirava ra a4rvriHicrparopa @ouay. 3a
BvJIbrar€IMIa po6ora @oudyPaga (Dondy B)I$4Bae saxo4in ro floKparrleHuro ynpanniHH riorra*,
londy ra,rrpv' Heo6xiA[rocri, nzpiuye rrrraHHir rqoAo gauinu RyA, a raKo)K npo BHeceHux suiu 4o
'=ecmqifinoi gernaparlii. KpiM roro, Pa4a @oudy Moxe 3anyrrarr.r KoHcyJrrraHrie g iHeecrzqifiuzx
-TaHb Ant HaAaHHs peKoMeHlauiit rloAo li4nzqeuHx e$ercrunuocri insecruqifiHoi 4irnrnocri @ondy.

8.3. 3acuoBHl{Krr @ondy qopi.+ro 3acnp(oB)rorr sniru Paan (Doudy s nnraub, rrlo ni4neceui 4o ix
-L'--'vtrereHllii, npuftnaarom pirueuHt lIIoAo no{paqenruI opraui:aqii po6oru s ynpanning.f, aKTLrBaMr4
oLtHf]' Ta IIIoro orIJIarrI [ocJlyr 3€rnr{eHHX xoucynriaurin . i""a"r"qifiHzx rrurra'b) y pa3i

-rdri.qgocri.
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8.4. 36epiraq, orptrMaBrrru po3rrop{Axenns niA RYA, uoAo onepaqift e qinnranra rarepaMlr ra
inmuuu aKTLrBaMkr, nepenipre ix na niAnosiAHicm qr,rHHoMy 3aKouoAaBctny i InsecrI,IIliftnifi 4exnapaqii
Qondy.

8.5. y pasi nuaaleHHr ropyrrreHb, s6epirau rporrroM oAHoro po6ouoro AHt 3 MoMeHry BI,IsBreHHt

nopyrreHH.s so6on's3anuit nucsruono roniAoMrrrlr Pagy (Dondy, a4rvrinicrparopa (Dondy, HKqn@P'
Ha4xotwfiianocJtyz, a raKoxt RyA, ulo gAiftcruJra IIe [opyllreHHt.

8.6. Orpznaanurz uosiAor,rJreHHr ni4 s6epiraua npo sprssreHi nopyrreHH t m (a6o) upo nee$eKrlrBHe

ynpanninnr neucifiHrauu aKTlrBaMLr, Pala Qondy, a4rr,rinicrparop (Doudy, HKQII@P'
Ha4xotwQiunocnyz, B Memax cnoei KoMlereHrlii sNrsarcrb 3axoAr{ rro ycyHeHHIo BLItBJIen[x neAorir<ie.

8.7. 36epira.r nepenipre ni4paxyHoK rrr,rcroi eaprocri o,qznvqi nencifinux eHecrie Qondy i y pasi

3MeHrrreHHs rliei naprocri rporsroM pory 6inrlre nbx sa20 eiAcorKin nosiAol{rse rpo qe Pa4y (Dondy,

HRQII Q P, Haqxon Qiuno cnyz.
8.8. ,{epNarltruir HaursA Ta KoHrponb 3a AisrsHicilo KyA, gAificr*oerlcs HRIIIIQP'

Ha4xonfriunocnyz, B Mexax cnoix [oBuoBaxeHb ra B rroprAKy, nepe46aveHl,Ix 3aKoHoAaBcrBoM.

8.9. 3 vreroro uiAnr,rrqeunx e(ferurnHocri KoHTponrc sa iHeecryBaHHsM nenciftnzx axrunie RVA
rroAae gsirHicrr rloAo ynpandnnx aKrrrBaMr{ @ondy Paai Qondy, a4ruiuicrparopy Qondy ra
HRrIrr@P.

8.10.y paei nurueHHr rropyrrreHb n ynpanninni arcrIasaNau HRI{II<DP HaKnaAae B Mexax cnoei
KoMrrereHrlii $iHanconi canrqii ra 3o6os'q3aHa nvrcbr,roso noeiAoMntrll npo qe Ha4xomtltinnocnyz,
rrporrroM 10 (4ecrru) po6o.rux Auin g MoMeHTy HaKJIaAeHHt raKLIx caHxqifi.

8.11.3 Meroro uiAnrEuleunx eserrunuocri po6oru RyA, Ta KoHTponro sa iHsecryBaHH{M nencifinnx
arruein siAnosiAHo Ao rrr,ruHofo 3aroHoAaBcrea, 4ani npo sruinn eaprocri uencifinnx arrnnin, 4ani upo

sN{iHz .rrcroi naprocri uencifinux axrrsie @ondy ra .rrcroi naprocri oAzHzrli nencifittux sHecKin

@oudy orpr,rJrroAHrororbc.r qepe3 apyrconani ra eJreKrponni saco6u N,racosoi in(popuaqii.

PosAir 9. Pusurcu, [oBtfl3aHi: innecryBaHHrrM y aKTr{BLr, sugHa.reHi 3aKoHoAaBcrBoM
9.1. IH$opMauis crocoBuo crpyKTypr,r, AoxiAnocri insecruuifinzx BKJIaAeHb Mae Ha4aBa'Iuct' KVA

Pagi @oudy y BrrnaAKax, B [oprAKy ra na niAcrasax, nepe46aqeHux TTLIHHI,IM 3aKoHoAaBcrBoI\I Ta

AoroBopoM na yupanniHHs aKTLrBaMu (Doady.

9.2. KyA noBr.rHua g.qificurcnarlr perynrpuuff perers:auit aualig croconno xrocri, rircni4nocri,
KoHrleHTpaqii innecruqifi, nassuocri g6urxoerx noguqift rolrlo, siAnoeiAHo Ao BIrMor rlt4HHoro

3aKOHOAaBCTBa;

9.3. KyA rroBr{HHa analisynarz in(foprr,raqiro ulo.qo sNriHu naprocri axtunin, e qKi iHeecrylorbct
neuciftui Korrrrr,r. lli4 .rac ynpanninnr aKrrzBaMu RVA ruae gAificuroBarIl anaris rIIoAo BI43HarIeHHt

s[coxorixei4uux, ur.rgrronirsiAnnx ra ueniKsiAHr.rx aKTl,rnin, s Meroro niAeuqeHHl e(ferrrannocri
innecrynannr.

9.4. 3 Meroro ynpanninns. pvsLrKaMkr (Doudom rpoBoArrrbc-f, auanig czryaqii ta Nroxnraeicrr
HacraHHf, pl,rsnrin. flpu qrouy tx (Dottd rar< i KyA go6os'sgaHni sa6egneqyBarr MaKcI4MiIJIbHe

yHr.rKHeHHr, rrorrepeAxeu:r'sta/a6o 3MeHrrreHHr BrrJrr.rBy pusar<in n pasi, sKrrlo rari pvsvrra HacraJILL

9.5. IIpz upufinmri piureHnr npo innecryBaHHq axrznis @ottdy ra 3 Meroro s6epeNenns ueHcifiHl,Ix

romrie, BpaxoByrorbcfl Hacryuni uoxnuni snp;u pusrarie ra 3acrocoBylorbc-a nacrynni saco6z ix
viniMisauii:

PrlsuKrt 3aco6u rvriniMisauii

3arouoAasvi pusuru (uecnpurrnuni
:visll rroAarKoBoro 3aKoHoA aBcrBa)
3axouoAaBcrea y c(fepi
HelepxaBHoro nenciftnoro
raSe:ne.reHHr ra inrui)

\ farpoexonorvriqni ppr3rrKrr

' sanorHrfi , iH(frxqifinuft, iuui)

Prmioni prr3r,rKr,r (praszr uzgrxoi
-lirsi Uocri incrpyrr,renrin

o qepe3 yr{acrb n o6'e4naHuxx npo(fecifiuux cy6'errin pI,IHKy

HeAepxaBHoro nencifi noro ga6egneqeuHs;

. BiAcrexeHns sN4iH B 3aKoHoAancrni rrle Ha cra,uii npoerrin
3aKoHoAaBqr4x ra HopMarr{BHr,rx ar<rin;

o po3po6Ka rrporro3r,ruifi rqolo yAocKoHilneHHfl 3aKoHoAaBcrBa,

ix npocyeaHHr qepes yqacrb n o6'e4nannxx npo$ecifinrax
CVO' CKT1B DI4HKV HC.IIEOXTABHOIO IIEHCMHOTO 3 AOE3IEqEHH.S

. MoHiTopraHr MaKpoerconoNri.rurax nor<aruurcin ;

. oleparr.rBne Kopr{ryBauHt ineecrullifiHoi nolirurz 3

axyB aHHsM Aznauixz MaKpoeKoHorrriquux uorasnntie.
. IlocrlfHufr uourropilHr reHAeHqifi puHny, fioro ron'roHKTypl{;
o rrn?HlBannr (fiuaucoBlrx rloroKin @oudy;
. AnBepcr$ircaqir iucrpyueurin iunecryBaHHr.Hfl . Dtr3t4K OOMeir(eHOCTl



PrlsurcH 3aco6u rrlininisaqii

IHCTpyMeHTB ffi BecTyBaHHq, pLI3llK

:uinu xon'uucrypu)
Incruryqionamui pI,I3I,IKrI (pusur<

uecra6iruHocri orperurax
noriru.rHr,rx cuJI a6o uepcoualifi ,

qo rrprMo a6o onocepeAKoBaHo

nonoairom enaireHraMz
incrpyuenrin innecryBaHut, pLI3LIK

nn6opy rounanil s yrpanniuur
arrrasarvrra)

. BlrsBreHHs peanbHI4x srracHrlrie euireurin;

. nocrifiunfi ruOuirOpnur nOliTuqHoro oTaHOBI4IIIa peanbH[x

sflacHl,Iris err,rireurin ;

. cr4creMa r<purepiin ni,a6opy xounanifi s yupandnnr
AKTI'IBAMI{.

PrEsprKr nr,I6opy o6'erttn
innecrynanru

)r.r"A*."a PaAoro @ondy crrcreMa rpurepiin nu6opy o6'er<rie

innecrynanlfl Taupzftnxrrx ineecruqifiuux pirueur,

BCTaHOBJTeHa PaAoro @ondy cr4cTeMa cneuialrnoi snirHocri

rounauift s yupandnur aKTuBaMI'I AJUI ga6egne'reHus

npo3opocri ineecrnqiftnoro rpoqecy, o6rpynrynauHx

iusecr[qifiHlax piureun, rraouiropunry craHy o6'exris
innecrynannx, uo BXoAtrb Ao uopr$enro (Dottdy, ra ix
eNrireuris.

Pr.rsur nes6araucosagocti
crpyKrypl4 axr[nis ra nacusie
@ondv

. rrJraHyBaHHt IpoIIoBIIX noroxis @ondy (naAxoAxenr Ta

go6os'ssanr).

Poslir 10. Ilopslo6 BHeceHHq sN{iu PaAoro Qon4y Ao Innecruqifiuoi qen.uapaqii (Dou.qy

10. 1 . BuecenHs srr,{iH 4o Innecu,rqiftnoi 4exnapaqii Monte gAificnrosarvc ' sa piruenurivt Pagu (Doady

y pa3i, tKIrIo:
1) Paaa @ondy rpoBoAllrb o Pa3Y Ha

plt 3a nacdarcaMrr npoBeAenHr auani:y e(ferrunuocri iueecruqiftnoi AismHocri @ou4y PaAoro

6yno npufiurro piruenHfl lqoAo AoUinruocri sHeceHHs raxrx sl\aiH.

2) KyA, u tuno* KoucynbraHraMrr 3 insecruuifiHlrx rrraHr (y pari ix salyvenux) 6yno HaAaHo- 
nporro3r{qii Paai @oudy rloAo AoqirbHocri nneceuufl slaiu Ao Isnecruqifiuoi 4ennapaqii;

3) Haqxoultinnocnye 6yno penoMeHAoBaHo BHecrI,I gr.listl Ao Insecruqifinoi 4exnapaqii y BHrIaAKax,

Bu3HaaIeH[x rrr,rHHrIM 3aKoHoAaBcrBoM. PerorvrenAallii qoAo BHeceHH.f, tarnx suiu, pa3oM 3

eiAuosiAHraM BucHoBKoM HaAarorrcs Pali @oudy [prcbMoBo nportroM fi'fl'rvr po6ounx 4nin s 4na

nprafinxrrx Haryxonltiunocnyz raKoro BlrcHoBKy. Bracnoeor nprafinraerrc ' Ha ni,4crasi analisy
gsirHocri, xrufi uo4airrcs aAlaiuicrparopola (Doudy, in$opuaqii, tKa MolKe 6yTu lFra$a],ira inurr'rur'r

cy6'erraun, ulo gAifiqrrcrorb o6cn1'ronyBaHHs @otiy 3a oKpeMrrMV sarrvr"ravru Ha4xotwtpiunocnyz, a

raKox in(fopuaqii ) flKa Moxe 6yru nagana ni4uoni4Ho Ao 3arony Yrpaiuu <llpo HeAep)KaBHe

neuciftse ga6egne.renH.f,) opraHaMrr AepxaBHoi ena4ra, -f,Ki slificHlolorb HarlsA Ta KoHTponr y coepi

HeAepxaBHoro neucifi noro sa6egfleqeHH.f, .

10.2. Oqinxa e$errznuocri ineecruqifi g4iftcHlo€rbc.s IIrJIsxoM cniscrasreHHs:

- AraHarvrirz s1aiHr.rucroi naprocri oAunzqi nencifinux nnecxie s o(fiqifinrzu inAercotu inftnsqii;
- rroKa3Hr,rKis AoxoAHocri insecruqiftnoro nopr(fe.u.a @ondy s cepeAniu[ rIoKa3HI'IKaMIz Aoxo4nocri

iunecrraqifinux uopr(f elin innrux HeAepxaBHux nenciftuux sou4in.
10.3. Taxox rpurepirnau oqiuru e$exrrEnnocri iunecryBaHHfl Moxyrb 6yru;

- posruip orprrMaHofo cyKyrHoro upu6yrxy (s6rarry) ni4 innecryBaHHt arrlreis @otrdy;

- onrnMisallix pusuxin iunecrynaunx;
- ga6egneqeunx na4ifinoro s6epexeHHt ra rlpl4pocry neuciftHrax Kourrie yracuurin @ondy;

- cBoeqacHe, Br4KoHaHH s. (Doadon cnolk go6on'sganr s NIiuiNIarbHlIMlI plI3IlKaMI{.

l0.4.Insecrzqiftna 4eruapaqix @ondy ra sr'{iHu Ao nei 3arBepAxtyrorbcs PaAoro @ondy B nop;IAKy,

R*?HaqeHoMy Craryro*r Qoidy. PirreHns Palru (Dondy upo 3arBepAx(enus irlsecrrlqifinoi 4er<lapaqii
.Do n dy o(f oprvrnroerbcq rporoKoJloM.

f O.S.V pasi niacyrnocri y crna4i PaSu @oudy oci6, npo(feciitno niArorosneHl'Ix Ao po6oru y c$epi

roecraqifiHoi 4irnruocri, Paga @ondy go6oe'.f,sana 3uryrrr4Tr Ao pospo6neunx ineecruqifiuoi

:errapaqii KoncynbraHrin s iHeecruqift Hux rllrraHb.

t0.6.KoncyJrbraHToM g iusecrrqiftnnx rltraHb Mox(e 6yru ropHAI,IqHa oco6a, A]Ka lf.al.ae
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t{ra=C&TrlffioBi troc-rr}Tu 3 iHBecrr4qifinzx rrrrraHb (n ronry qucni roMnaui.s s ynpanniHHr aKTrzBaMu), a6o
:::nqa oco54 -ffia \{ae nigroni4ny npo$ecifiuy ni4roroeKy ra AocBi4 po6oru.

10.7.)- Blrna.fKy 3an) reHrur KoHcynbraHra (roucynrranrin) s iueecrraqiftnux rrrraHb PaSa (Dondy
\a-raJae 3 HE\r (nnru) eiruoei.{Hufi 4oroeip.

10.8.]' paai :aryreuHrl KoHcynbraHTa (roncynrranrin) s ineecruqifiHr.rx rr{raHr PaAa (Dondy

rLlBiJo\Lu€ rrpo qe amrinicrparopa (Doudy, RYA, a raKox Ha4xomtfiiunocnyz, rporsroM rpbox
1rSom'i mie : .ryur yKnaAennx ni4noni4noro AoroBopy.

10.9,y pasi nneceHn-s srvriH 4o iHnecruqifiHoi 4exnapaqii @ondy Pa[a (Dondy ye nisHiure 10
prSom'i asie s Aarr 3arBepAlceHHJ{ slvtiH Ao insecrzuiftnoi 4ercnapaqii no4ae 4o Ha4xotvtrtinnocnyz,
3€uB) trpo peecrpauiro guiH 4o innecraqifiHoi 4exnapaqii (Dondy, sanipeny uiAnucon fononu Pa4u
(Dond1, ra rlerlarKoto (Doudy, cKnaAeuy sa Qopuoro, ycraHoBJreHoro qr4HHr,rM 3aKoHoAaBcrBoM.

10.10. Paga @ondy go6on'.sgana noAaru oAlrH opr4r'inamnafi upnuipnux 3apeecrpoBanux suin 4o
irnecraqiftnoi 4exnaparyii @ondy HRIIU@P npor.trfoM n'rru po6ourzx 4nin uicls ix peecrpaqii.

10.11. Para @ondy rroBLrHHa naplaru RVA ra s6epiravy Qondy 3apeecrpoBani sruinr,r 4o
irnecraqifinoi 4exnapaqii npouroM rr'qrr4 po6o.rrx 4nir e 4aru peecrpaqii.

10.12. RyA 3o6oe'.f,3aHa s4ifiutonarz po3prxyHoK qr4croi naprocri aKrzsis (Dondy, 3

nepio4t'Iunicuo scrauoBJleHolo Ao HopMarI{BHr.rx BrrMor qr.rHHoro 3aKouoAaBcrea Yrcpaiuu.

foJrosa Panu
HeuigupueMHrrrlr,Koro roB aprrcrB a

<<Hegepxanuufi npo$ecifiuufi ueucifinufi
Sout <<flepruufi upo$cnfurnonufi>> .I. MuxafiJreuno
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Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду 

Непідприємницького товариства «Недержавний професійний пенсійний 

фонд «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування  Непідприємницьке товариство «Недержавний професійний 

пенсійний фонд «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» 

Місцезнаходження   04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 21 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   33602063 

Код території за КОАТУУ    8039100000 

Дата державної реєстрації    09.06.2005  

Реєстраційний номер у Державному 

реєстрі фінансових установ, серія та 

номер свідоцтва про реєстрацію 

фінансової установи  

12101641, серія ПФ № 54 

Банківські реквізити  р/р №26507301805 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 

Електронна адреса   ufpo-sp-gov@ukr.net 

Поштова адреса    04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 21 

Контактні реквізити  телефон  факс  E-mail  

    (044) 272-06-68  (044) 272-06-68  ufpo-sp-

gov@ukr.net 

 

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи   

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі, якщо 

засновником є юридична особа)  

Українська Федерація профспілкових організацій-

профспілка працівників спільних підприємств   

14360357  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний 

пенсійний фонд 

Юридична 

особа 

відповідно 

до 

переліку*   

Повне найменування   Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ   

Дата та номер 

ліцензії на 

провадження 

відповідного виду 

діяльності, 

найменування 

органу, що її 

видав   

Місцезнаходження   Дата 

укладення 

договору з 

радою 

пенсійного 

фонду   

 АДМ  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія 

з управління активами та 

адміністрування пенсійних 

фондів «УКРАЇНСЬКІ 

ФОНДИ» 

34690716 29.12.2008р. 

 АБ №115994 

Державна комісія 

з регулювання 

ринків 

фінансових 

послуг України 

03151, м. Київ,  

вул. Ушинського, 

40 

17.04.2014р. 

КУА Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія 

з управління активами - 

Адміністратор пенсійних 

фондів «УкрСиб Кепітал 

Менеджмент» 

38965647 11.02.2014р. 

АЕ №286816 

Національна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового ринку  

01033, м. Київ, 

 вул. Тарасівська,16 

17.04.2014р. 

З Публічне акціонерне 

товариство  акціонерний 

банк «Укргазбанк» 

23697280 28.08.2013р.  

АЕ №263238 

Національна 

03087, м. Київ, 

вул.Єреванська, 1 

24.09.2015р. 

Додаток 1 

до Положення про оприлюднення інформації 

про діяльність недержавного пенсійного фонду  



комісія з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

А Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ІОН-АУДИТ» 

39264919 10.09.2015р.  

№0157 

Національна 

комісія, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових 

послуг 

01103, м. Київ, 

вул.Професора 

Підвисоцького, 6-В 

11.01.2016р. 

____________ 

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  

АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська 

фірма).  

 

Додаток 2 

до Положення про оприлюднення інформації 

 про діяльність недержавного пенсійного фонду 

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду 

станом на 31.12.2015 р. 

Непідприємницького товариства «Недержавний професійний пенсійний фонд 

«ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ», 33602063 
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ) 

 

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
Одиниця виміру, грн. 

Показники Код 

рядка 

Дані на початок 

звітного року 

Наростаючим 

підсумком на 

кінець звітного 

року 

1 2 3 4 

Частина перша 

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) 

банківських рахунках, з них: 

010 82000,00 81000,00 

кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на 

визначений строк 

011 0 0  

ощадні (депозитні) сертифікати банків 012 0 0  

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

радами відповідно до законодавства 

020 0 0  

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких 

здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

021 0 0  

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом 

Міністрів України 

030 238768,86 208149,75 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких 

здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

031 0 0  

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 040 51211,26 13241,67 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких 

здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

041 0 0  

Акції українських емітентів 050 102,73 73,50 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами 

іноземних держав 

060 0 0  

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них 070 0 0  

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону 071 0 0  



України "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, 

визначеним відповідно до законодавства 

072 0 0  

Іпотечні цінні папери 080 0 0  

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких 

здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 

081 0 0  

Об'єкти нерухомості 090 0 0  

Банківські метали 100 0 0  

Дебіторська заборгованість 110 1486,86 1071,51 

Активи, не заборонені законодавством України (з 

розбивкою за видами активів) 

120 0 0  

Загальна сума інвестицій фонду 

(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + 

р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120) 

130 373569,71 303536,43 

Кошти на поточному рахунку 140 63832,76 145377,36 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140) 150  437402,47 448913,79 

Частина друга 

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162): 160 0 0  

неперсоніфіковані внески 161 0 0  

заборгованість з перерахування помилково сплачених 

коштів 

162 0 0  

Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед 

учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у 

тому числі 

170 0 0  

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої 

установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку) 

171 0 0  

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими 

поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати 

пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими 

пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)) 

172 0 0  

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не 

здійснених оплат витрат пенсійного фонду 

180 11894,88 12038,98 

Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за 

отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з 

розбивкою за джерелами формування) 

190 0 0  

Загальна сума зобов'язань фонду 200 11894,88 12038,98 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) 210  425507,59 436874,81 

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного 

пенсійного фонду 
Одиниця виміру, грн. 

Показники Код 

рядка 

Дані на 

початок 

звітного року 

Усього за 

останній 

звітний рік 

Наростаючим підсумком 

на кінець звітного року 

1 2 3 4 5 

Чиста вартість пенсійних активів на 

початок звітного періоду 

1 Х Х 425507,59 

Частина перша 

1. Надходження пенсійних внесків      

Пенсійні внески від фізичних осіб 010 157684,00 2200,00 159884,00 

Пенсійні внески від фізичних осіб - 

підприємців 

020  0 0  0  

Пенсійні внески від юридичних осіб 030  1049552,25 10650,00 1060202,25 

Переведено кошти фізичної особи до 040   11229,57 0   11229,57 



недержавного пенсійного фонду 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 1218465,82 12850,00 1231315,82 

2. Виконання зобов'язань перед 

учасниками недержавного пенсійного 

фонду 

     

Здійснено пенсійних виплат учасникам 

(р. 061 + р. 062): 

060 871075,55 17797,49  888873,04 

пенсійні виплати на визначений строк 061 0 0  0  

одноразові пенсійні виплати 062 871075,55 17797,49  888873,04 

Перераховано пенсійних коштів до 

іншого недержавного пенсійного фонду 

070 102650,00 0 102650,00 

Перераховано пенсійних коштів до 

страховика для оплати договорів 

страхування довічної пенсії 

080 0  0  0 

Для оплати договорів страхування 

ризику настання інвалідності або смерті 

учасника 

090 0 0 0 

Перераховано пенсійних коштів до 

банку для відкриття депозитного 

пенсійного рахунку 

100 0 0 0 

Заборгованість недержавного 

пенсійного фонду з виконання 

зобов'язань перед учасниками та 

перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у 

тому числі: 

110 0 0 0 

заборгованість з перерахування 

пенсійних коштів до іншої установи 

(іншого пенсійного фонду, страховика, 

банку) 

111 0 0 0 

заборгованість за нарахованими, але не 

здійсненими поточними пенсійними 

виплатами (за договорами виплати 

пенсії на визначений строк або 

нарахованими одноразовими 

пенсійними виплатами учасникам 

(спадкоємцям учасників)) 

112 0 0 0 

Загальний обсяг зобов'язань перед 

учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + 

р. 090 + р. 100 + р. 110) 

120 973725,55 17797,49  991523,04 

Витрати на оплату послуг 

Адміністратору, наданих учаснику за 

рахунок пенсійних коштів та не 

пов'язаних із здійсненням виплат та 

переведень 

130  15,30  0   15,30  

Частина друга 

Дохід (втрати) від управління 

активами пенсійного фонду: 

     

1. Прибуток (збиток) від здійснення 

операцій з активами пенсійного фонду 

     

Цінні папери, дохід за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів 

України (р. 141 + р. 142): 

140 55684,99 -4377,50 51307,49 

дохід від продажу 141 3891,91 -1453,97 2437,94 

переоцінка 142  51793,08 -2923,53  48869,55 

Цінні папери, дохід за якими 

гарантовано Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

місцевими радами відповідно до 

законодавства (р. 151 + р. 152): 

150 11881,35 0 11881,35 



дохід від продажу 151 -676,33  0 -676,33  

переоцінка 152   12557,68 0   12557,68 

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 

162): 

160 0  0 0 

дохід від продажу 161 0 0 0 

переоцінка 162 0 0 0 

Облігації підприємств, емітентами яких 

є резиденти України (р. 171 + р. 172): 

170 -32820,87 30,41  -32790,46 

дохід від продажу 171  22238,01 -896,84  21341,17 

переоцінка 172 -55058,88 927,25 -54131,63 

Акціїукраїнськихемітентів 

(р. 181 + р. 182): 

180 -104009,21 -29,23 -104038,44 

дохідвідпродажу 181 12040,65 0  12040,65 

переоцінка 182 -116049,86 -29,23 -116079,09 

Цінніпапери, дохід за якими гарантовано 

урядами іноземних держав 

(р. 191 + р. 192): 

190 0  0 0 

дохід від продажу 191 0 0 0 

переоцінка 192  0 0 0 

Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 

202): 

200 0  0 0 

дохід від продажу 201  0 0 0 

переоцінка 202  0 0 0 

Облігації іноземних емітенті 

(р. 211 + р. 212): 

210 0  0 0 

дохід від продажу 211  0 0 0 

переоцінка 212  0 0 0 

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222): 220  0 0 0 

дохід від продажу 221  0 0 0 

переоцінка 222  0 0 0 

Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232): 230  0 0 0 

дохід від продажу 231 0  0 0 

переоцінка 232  0 0 0 

Банківські метали (р. 241 + р. 242): 240  0 0 0 

дохід від продажу 241  0 0 0 

курсова різниця 242 0  0 0 

Списання кредиторської заборгованості 250 -61324,00 0  -61324,00 

Вибуття активів, які перестають 

відповідати такому стану, за якого вони 

визнаються активами (із зазначенням 

активу) 

260 0  0 0  

іншими активами, не забороненими 

законодавством України (з розбивкою за 

видами активів) 

270  0 0 0 

Усього 

(р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 

+ р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 

230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270) 

280 -130587,74 -4376,32 -134964,06 

2. Пасивний дохід, отриманий на 

активи недержавного пенсійного 

фонду: 

     

дохід (втрати) від коштів, розміщених на 

вкладних (депозитних) банківських 

290  183314,26 11123,60 194437,86 



рахунках 

дохід від боргових цінних паперів 

(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 

+ р. 306 + р. 307): 

300  343375,54 38776,34  382151,88 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів 

України 

301   166707,25 35104,25 201811,50 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

місцевими радами відповідно до 

законодавства 

302 31205,37  0 31205,37  

Облігаціймісцевихпозик: 303 0  0  0 

облігаційпідприємств, 

емітентамиякихєрезидентиУкраїни 

304 145462,92 3672,09  149135,01 

ціннихпаперів, дохід за якими 

гарантовано урядами іноземних держав 

305  0 0 0 

облігацій іноземних емітентів 306  0 0 0 

іпотечних цінних паперів 307  0 0 0 

Дивіденди від (р. 311 + р. 312): 310 1801,94 0 1801,94 

акцій українських емітентів 311 1801,94 0 1801,94 

акцій іноземних емітентів 312 0  0 0 

Плата за користування об'єктами 

нерухомості 

320  0 0 0 

Відсотки, нараховані на кошти, 

розміщені у банківських металах 

330  0 0 0 

Відсотки, нараховані на кошти, що 

знаходяться на поточному рахунку 

340 0  0 0 

Дохід від користування іншими 

активами, не забороненими 

законодавством України (з розбивкою за 

видами активів) 

350 0  0 0 

Усього 

(р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 

+ р. 340 + р. 350) 

360 528491,74 49899,94 578391,68 

3. Інші доходи (втрати) недержавного 

пенсійного фонду 

370  609,53 0 609,53 

Витрати, що відшкодовуються за 

рахунок пенсійних активів 

     

Витрати на оплату послуг з 

адміністрування недержавного 

пенсійного фонду 

(р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них: 

380 62749,42 8581,39  71330,81 

послуги з адміністрування недержавного 

пенсійного фонду 

381 62749,42 8581,39  71330,81 

агентські послуги, пов'язані з 

функціонуванням недержавного 

пенсійного фонду 

382  0 0 0 

рекламні послуги 383  0 0 0 

витрати на оприлюднення інформації 

про діяльність недержавного пенсійного 

фонду 

384 0  0 0 

Винагорода за надання послуг з 

управління активами недержавного 

пенсійного фонду 

390  109494,38 13387,11 122881,49 

Оплата послуг зберігача 400 13044,31 1541,41 14585,72 

Оплата послуг з проведення планових 410 15300,00 4500,00 19800,00 



аудиторських перевірок недержавного 

пенсійного фонду 

Оплата послуг, пов'язаних із 

здійсненням операцій з пенсійними 

активами, які надаються третіми 

особами (р. 421 + р. 422), з них: 

420 13542,80 200,00  13742,80 

послуг торговців цінними паперами 

(посередника) 

421 13542,80 200,00  13742,80 

витрат на ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на цінні 

папери 

422  0 0 0 

Оплата нотаріальних послуг 430  2640,00 999,00 3639,00 

Витрати на ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на 

нерухомість 

440 0  0 0 

Оплата послуг з оцінки об'єктів 

інвестицій у порядку, передбаченому 

законодавством 

450  0 0 0 

Оплата послуг, пов'язаних з 

використанням (експлуатацією) 

нерухомого майна 

460  0 0 0 

Плата за підтвердження організатором 

торгівлі звіту про виконані договори, що 

були укладені за цінними паперами 

українських емітентів, які входять до 

складу активів недержавного пенсійного 

фонду 

470 960,00 0 960,00 

Оплата інших послуг, які не заборонені 

законодавством з питань недержавного 

пенсійного забезпечення 

480 0 0  0  

Загальна сума витрат, що 

відшкодовані за рахунок пенсійних 

активів 

(р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 

+ р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 

470 + р. 480) 

490  217730,91 29208,91  246939,82 

Прибуток (збиток) від інвестування 

активів недержавного пенсійного 

фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490 

500  180782,62 16314,71  197097,33 

Чиста вартість пенсійних активів на 

кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 

- р. 130 + р. 500) 

2 Х Х 436874,81 

Зміна чистої вартості пенсійних 

активів (р. 2 - р. 1) 

3 Х Х 11367,22  

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості 

одиниці пенсійних активів 
Одиниця виміру, грн. 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду  

Чиста вартість одиниці пенсійних активів  

на початок 

звітного року 

(Ап, грн) 

на кінець 

звітного року 

(Ак, грн) 

зміни протягом 

звітного року* 

(За, %) 

на початок 

звітного року 

(Вп, грн) 

на кінець 

звітного року 

(Вк, грн) 

зміни протягом 

звітного року** 

(Зв, %) 

1 2 3 4 5 6 

 425507,59 436874,81 2,671 1,219870 1,266740 3,842  

__________ 

 

 

 



* Алгоритм розрахунку показника: 

1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок 

звітного року (Ап); 

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап); 

3) частка від ділення множиться на 100 %. 

** Алгоритм розрахунку показника: 

1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість 

одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп); 

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп); 

3) частка від ділення множиться на 100 %.  

 

Уповноважена посадова особа, 

що здійснює управління активами 

недержавного пенсійного фонду 

  

 

____________ 
(підпис) 

  

 

_______________ 
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ року   М. П. 

 

Уповноважена посадова особа 

Адміністратора недержавного 

пенсійного фонду 

  

 

____________ 
(підпис) 

  

 

_______________ 
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ року   М. П. 

 

Уповноважена посадова особа 

зберігача недержавного пенсійного 

фонду 

  

 

____________ 
(підпис) 

  

 

______________ 
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ року   М. П. 
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