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РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

Статут Корпоративного недержавного пенсiйного фонду (далi по тексту Фонд) Торгово-
промисловоi палати УкраiЪи (далi Засновник) розроблений та затверджений Торгово-
промисловою палатою Украiъи, у вiдповiдностi до Законiв Украiни <про недержавне пенсiйне
забезпечення>, кпро фiнансовi послуги тадержавне регулювання ринкiв фiнанiових послуг) та
iнших нормативно-правових akTiB у сферi недержавного пенсiйногъ забезпечення.

Пенсiйнi схеми с невiд'емним додатком до цього Статуту.
Визначення fIонять, якi використовуються у даному CTaTyTi, вiдповiдають поняттям,

встановленим Статтею 1 "Визначення понять" Роздiлу 1 "загальнi положення" Закону Украiни
<Про нелержавне пенсiйне забезпечення>>.

2. Найменування та мiсце знаходження Фонду

2.1. Повне найменування Фонду
- украiнською мовою: Корпоративний недержавний пенсiйний фонд ТПП УкраiЪи;
- англiйською мовою: Соrроrаtе State Pension Fund of UCCI;
2.2. Скорочене найменування Фонду:
- украiнською мовою: КНП Фонд ТПП Украiни;
- англiйською мовою: : Соrроrаtе State Pension Fund of UCCI.
2.З. Вид Фонду: корпоративний.
2.4. Мiсцезнаход}кення Ради Фонду: Украiна, м. Киiв, вул. В.Житомирська, З3.
2,5. Одноосiбний засновник Фонду Торгово-промислова паJIата УкраiЪи (далi

Засновник), свiдоцтво про державну ресстрацiю Nb01 вiд 11 серпня 1998 року, видане
MiHicTepcTBoM юстицii Украiъи, код Едрпоу 00016934, що з"аrодиться Укlэа'tЪа, 01601
м. КиiЪ, вул. В.Житомирська, З3.

3. Мета та предмет дiяльностi Фонду

з.1. Фонд створений з метою провадження дiяльностi з недержавного пенсiйного
забезпечення шляхом накопичення коштiв на користь фiзичних осiб (1^rасникiв), якi
перебувають з Засновником або роботодавцем-платником, який приеднався до Фо"ду i-уклав
вiдповiдНий договiр з Радою Фонду (далi - Рада), у трудових вiдносинах, длrI подальшого ik
1нвестування'з отриманням доходу на користь учасникiв та здiйснення пенсiйних виплат.

.З-2:, Предмет дiяльностi Фонду сукупнiсть органiзацiйних, юридичних та iнших
перецбаченйх законодавством дiй, спрямованих на акумулювання, збережъння i примножеЕня
пенсiйних коштiв з метоЮ забезцечення прав учасникiв ФондУ щодо отримання ними
додаткових до загальнообов'яЗкового державноГо пенсiйного страхуваЁня пенсiйних виплат
вiдповiдно до вимог Закону Украiъи "про недержавне пенсiйне забезпечення".

дlяльностl.
З.4. ФонД для забезПечення своеТ дiяльностi користуеться послугами адмiнiстратора, осiб,

що маютЬ правО здiйснювати управЛiння актиВами недержавних пенсiйних фондiв, зберiгача,
аудитора та iнших осiб, визначених Законом Укратни "про недержавне пенсiйне забезпечъння'',
на пlдставl договорlв, якi укладаються з цими особами Радою Фонду.,

4. Принципи дiяльностi Фонду

4,L fiiяльнiсть Фонду грунтуеТься на таких основних lrринципах: ,

1) заiнтересованiсть фiзичних осiб у недержавному пенсiйному забезпеченнi;
2) добровiльноi yracTi фiзичнrтх осiб у Фондi та вибору виду пенсiйноi виплати;
3) добровiльностi прийняття юридичною особою рiшення про здiйснення пенсiйних

BHecKiB на користь cBoik праuiвникiв;



4) немо}кливостi необrрунтованоi вiдмови роботодавця вiд здiйснення пенсiйних BHeckiB
на користь cBoix працiвникiв, якщо роботодавець розпочав здiйснення таких пенсiйних BHecKiB;

5) рiвноправностi Bcix учасникiв Фонду, якi беруть участь в однiй пенсiйнiй cxeMi;
6) розмежування та вiдокремлення активiв Фонду вiд активiв Засновника i роботодавцiв -

ПЛатникiв, адмiнiстратора, особи, що здiЙснюс управлiння активами, з метою унеможливлення
банкрутства Фонду;

7) визначення розмiру пенсiйноТ виплати заJIежно вiд суми пенсiйних коштiв. облiкованих
на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника Фонду;

8) цiльового та ефективного використання пенсiйних коштiв;
9) вiдповiдальностi осiб, що надають послуги Фонду i дiють вiд iMeHi Фонду за

ПОРУшення норм, передбачених Законом Украiни " Про недержавне пенсiЙне забезпечення" та
iншими нормативно-правовими актами та вiдповiдними договорами.

5. Юридичний статус Фонду

5.1. Фонд с юридичною особою, яка мас статус непiдприемницького товариства,
Дiяльнiсть якоi не спрямована на отримання прибутку ii засновником або роботодавцями
платниками.

5.2. Фонд мае самостiйний баланс, поточнi рахунки у Зберiгача, печатку i штампи зi своТм
найменуванням, власну символiку.

5.З. Фонд набувае статусу юридичноТ особи з дня його реестрацii як юридичноI особи та
ОТриМання свiдоцтва про державну реестрацiю Фонду в порядку визначеному дiючим
Законодавством. Право на провадження дiяльностi з недержавного пенсiЙного забезпечення
фОнд набувас з моменту його ресстрацii в Щержавнiй KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових
послуг Украiни.

5.4. Право на провад}кення дiялъностi з недержавного пенсiйного забезпечення Фонд
набувас з моменту його реестрацii в Щержавнiй KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових
послуг як фiнансовоТ установи та отримання вiдповiдного свiдоцтва.

6. Учасники та вкладники Фонду

6.1. Працiвник набувас статусу учасника Фонду з моменту пiдписання вкладником
пенсiйного контракту на його користь або укладання договору на виплату пенсii на визначений
строк.

6.2. ПрацiвЕик втрачае статус учасника Фонду пiсля розiрвання укладеного на його
КОРИСТЬ.ПенсiЙного контракту або договору на виплату пенсii на визначений строк.

,б.3. Особи, якi отримують пенсiйнi виплати iз Фонду, залишаються r{асниками,Фонду на
пlдстав1 укладеного договору про виплату пенсii на визначений строк до дати розiрвання цього
договору.,,

6.4. ВклаДникамИ ФондУ с ЗасновНик та роботодаВцi-платники, а також працiвники
Jасновника та робоlодавця - платника, згiдно з укладеними пенсiйними контрактами.

''.'
7: Роботодавцi - платники Фонду

7.1. Юридичнi особи, якi виявипи бажання перераховувати кошти на користь своiх
працiвникiв цо Фонду, визнають цей Статут та уклавши договiр з,Радою, набуваютъ статусу
роботодав цiв-платникiв Фонлу

.7. 
\.|. При присднаннi роботодавця-платника до Фонду цей Статут IIогоджусться у частинi

пенсiйних схем з представниками трудового колективу такого роботодавrIя-платника в порядку,
встановленому чинним законодавством.

7.2. Роботодавцем - платником може бути юридична особа, що п,ровадить свою дiялЁнiсть
беззбИТково не менше нiж протягом останнього фiнансового року (KpiM випадкiв реорганiзацii
ЮрИДИЧНоi особи) та вiдповiдае вимогам, передбаченим законодавством про недержавне
пенсiйне забезпечення.



7.З. Протягоtчl 5 робочихднiв пiсля укладення з Радою договору про участь у Фондi таBHeceHHlI вiдповiдних змiн до колективного договору (за умови tо.о ,nЪ"un ocTi) роботодавець-платЕик письмово повiдомляс flержавну комiсiю з регулювання риЕкiв фiнансових послугУкраiни про свою участъ у Фондi.
7,4. Розiрвання договору про участъ у Фондi.
7,4,1, Роботодавець-IIлатник Фонду може припинити сплату пенсiйних BHecKiB до ФондушляхоМ розiрвання договорУ про участЬ у Фондi, non.p.o"u-" ffeprKaBHy комiсiю з

РеГУлювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни та r{асникiв Фонду, на користь яких BiHсплачус внески, за шiсть мiсяцiв ло розiрвання такого логовору.
7,4,2, Рiшення про розiрвання договору про участь у Фондi обов'язково вноситься доколективного договору, якщо участь у ньому роботодавця-платника була передбачена

колективним договором.
7,4,з, У разi розiрвання роботодавцем-платником договору про участь у Фондi учасникиФонду, якi е працiвниками роботодавця-шлатника, зобов'я.u,ri" прЪйом трьох мiсяцiв з дняотримання повiдомлення про вихiд ix роботодавця з числа робБтодавцiв - платникiв Фондуподати адмiнiстратору Фонду заяву iз зазначенням нового пенсiйнсiго фонду, cTpaxoBoiорганiзацii або банку, в якому буде вiдкрито пеноiйний депозитний рахунок, куди мають бутипереданi належнi iM пенсiйнi кошти. Разом з письмовою заявою r{асники Фонду надають копiюпенсiйного контракту, укладеного з новим пенсiйним фондой, або до.овору страхування зобраною страховою органiзацiею, або договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунку.У РаЗi ВiДСУТнОстi такоi заяви пенсiйнi коIIIти }п{асника фонду передаються до iншогопенсiйного фонду за вибором адмiнiстратора, який передае Taki no-r", з повiдомленЕям про цетакогО учасника та ЩержаВноi KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи.
7.4,4. У РаЗi вИходУ iз складу роботодавцiв - платникiв Фонду роботоцавець зобов'язанийсплатити пенсiйнi внески за ранiше укладеними пенсiйними контрактами, якi пiдлягали сплатi

до дня попередження про вихiд iз складу роботодавцiв - платникiв Фонду.

РОЗДIЛ П. УПРАВЛIННЯ ФОНДОМ

8. Рада Фонду

8.1. €диним органом управлiння Фондом е Рада.
8,2"' Протягом трьох мiсяцiв з моменту Гi створення Рада повинна укласти договори:1) про адмiнiстрування Фонду - з адмiнi.rрurороr, який мае лiцензiю на провадження

дiяльностi з адмiнiсфвання Фондiв ;

_ 
2) про управлiння активами Фонду - з компанiею з управлiння активами або з iншоюособою, яка отримала лiцензiю ЩержавноТ KoMicii з цiнних паперiв ," ф;;;;;о;;;; ,"проваджеriня дiяльностi з управлiння активами;

:)_rр" обслуговування Фонду Зберiгачем - iз Зберiгачем.
8,З",Чисельний склад Ради становитЬ не менше 5 (п'яти) осiб. Рiшення про чиселънiсть

|У" пгиjмаеlьсЯ ЗасновниКом. З числа членiв РадИ обираютъся Голова та Секретар Радипpостою бiльшiстю голосiв.
ЗасновниК ФондУ делегуС своiХ представНикiв У члени Ради Фонду, затверджуе iхкандидатурИ на збораХ Засновникiв i подае iнформацiю про членiв Ради ОЪ"ду ,ruПОГОДЖеННЯ ДО !еРЖфiНПОGЛУГ Не Пiзнiше трьох мiсяцiв з моменту державноi

реестрацii Фонду, У випадку наявностi обгрунтованого письмового заперечення з боку
fiержфiнпослуг щодо члена Ради Фонду Засновник, кандидатуру "o"o.rn"";;;';;; ".ПОГОДИЛИ, ЗОбОВ'ЯЗаНИЙ НаДаТИ iНШУ Кандидатуру. Члени Ради Фонлу набувають cBoixповноважень, якщо протягом З0 днiв пiсля надання до Щьржфiнпослугустановленот законодавством iнформацii не надiйшло обгрунтованого п"ъurо"u.о
заперечення.



8.4. Члени Ради обираються на З (три) роки з правом переобрання на наступний строк з
числа осiб, якi:

1) е дiездатними;
2) вiдповiдаютъ кваrriфiкацiйним вимогам, визначеним ffержавною комiсiсю з

регулюваНня ринкiв фiнансових послуг Украiни:
- вищу ocBlTy ту загальний стаж роботи не менше 10 poKiB або вищу економiчну чи

юридичнУ ocBiTy та загальний cTarK роботи не менше 5 poKiB;
- кваJIiфiкацiйне свiдоцтво фахiвця з питань дiяльностi недер}кавIrих пенсiйних

фондiв;
3) не були засудженi за умиснi злочини;
4) не були протягом ocTaHHix семи poKiB керiвниками юридичних осiб, визнаних

банкрутами або пiдданих процедурi примусовоi лiквiдацii у перiод перебування цiст особи на
керiвнiй посадi;

5) не с пов'язаними оообами iнших членiв Ради.
член Ради може скласти з оебе повноваження достроково за власним баrканням.
8,5. Кандидати в члени Ради, якi с представниками Засновника та роботодавцiв,призначаються Засновником та роботодавцями, визнаються членами Ради пiсля aurraрд*.*""

рiшенняМ ЗасновниКа та набУваютЬ повноважень членiв Ради, якщо протягом З0 (тридцять)
ДНiВ ПiсЛЯ ПоДання списку членiв Ради до !ержавноТ KoMicii з регулювu,rr" p""niB фiна"совrо*послуг Украiни щодо них не надiйде обгрунтованого письмового заперечення Щержавноi koMicii
з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни.

КожеН з роботодавцiв-платникiв Фонду мас право делегувати до ради фо"ду одного
представника. Рiшення про бiльшу кiлькiсть представникiв може бути прийiято 

- 
зборами

засновника. Можливим е делегування одного представника вiд кiлькох робото!авцiв-платникiв.
8.б. Право на представництво у Радi вiд роботодавця-платника,ъкиt при€днався до вже

створеного Фонду, при сформованому складi Ради, реалiзуеться при о.р.о"о*у переобраннi
членiв Ради.

8,7. ПовнОваженнЯ члена Ради приПиняються у разi:
1) закiнчення строку повноважень;
2) вибуття одноосiбного засновника;
3) приfrняття рiшення про припинення членом Ради своiх повноважень за

засновнйка, роботодавця*платника, якого цей член Ради представляе;
4) поДання членом Ради Головi або секретарю Ради заяви про вихiд iз складу Ради за

власним.бажаЕням;' 5) ВиЗнаннЯ сУДоМ члена РаДи недiсЗДаТниМ' .

б) набрання законноi сили обвин}ъальним вироком сУду щодо цього члена Ради;7) вйзнання члена Ради судом безвiсно вiдсутнiм або пЬмерпим;
8) Еедотримання умов, установлених пунктом 8.4. цього CiaTyTy;
9) ,,,подаНня письмОвоi вимоги }п{асниками Фонду, якi стЬновлять не менш нiж 25

(ДВаДЦЯТЬ П'ЯТЬ) ВiДсоткiв вiд загальноi кiлькостi уrасникiв Фонду, про вiдкликання або
переобрання члена Ради;

10) cMepTi члена Ради.
8,8, Рiшенням Засновника може бути встановлена винагорода членам Ради фонду.виплата винагороди здiйснюсться за рахунок коштiв Засновника'та роботодавцiв-платникiв

Фонду.

поданням

9. Повноваження Ради

9.1. Рада провадить свою
до вимог Закону УкраiЪи
повноваження:

l) звiтуе про дiяльнiёть Фонду

дlяльнlсть у порядку,
"Про недержавне

визначеному циМ Статутом та вiдповiдно
пенсiйне забезliечення", мае наступнi

перед Засновником;



2) рееструс в ,Щержавнiй KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни змiни
до пенсiйних схем Фонду, погодженi iз Засновником;

З) розробляс та затверджус iнвестицiйну декларацiю та змiни до неi;
4) обирас голову та секретаря Ради з числа членiв Ради;
5) укладае вiд iMeHi Фонду договори з адмiнiстратором, компанiею з управлiння активами

або iншою особою, яка мае право здiйснювати управлiння активами Фонду, Зберiгачем,
аудитором Фонду;

6) заслуховус звiти про дiяльнiсть адмiнiстратора, осiб, якi здiйснюють упвавлiння
активами Фонду, Зберiгача та приймае рiшення щодо цих звiтiв;

7) затверджуе iнформацiю про фiнансовий стан Фонду, яка пiдлягас оприлюдненню в
порядку, встановленому Законом Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення". та
розглядас аудиторський висновок;

8) здiйснюе контроль за цiльовим використанням активiв Фонду;
9) розглядас спiрнi питання, що виникають мiж Фондом та його учасниками та (або)

вкладниками;
10) проводить щорiчний аналiз ефективностi iнвестицiйноТ дiяльностi та визначае

Доцiльнiсть внесення змiн до iнвестицiйноi декларацii з урахуванням пропозицiй, поданих
особами, що здiЙснюють управлiння активами такого Фонду та у випадках, передбачених
Законодавством або рiшеннями .Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових посJlуг
Украiни.

11) мае право встановлювати мiнiмальний розмiр пенсiйних BHecKiB у розмiрi 10
вiдсоткiв вiд мiнiмальноТ заробiтноi плати у розрахунку на один мiсяць.

9.З, Питання, вiднесенi Статутом Фонду до компетенцii Ради, не можуть бути переданi
до компетенцiТ виконавчого органу Засновника, адмiнiстратора або будь-яких iнших осiб.

10. Засiдання Ради

10.1, Перше засiдання Ради скликаеться Засновником протягом семи днiв з моменту
набуття членами Ради cBoik повноважень, на якому обираеться Голова та секретар.

10.2. Голова Ради органiзовус роботу Ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства
УКраiни та Статуту Фонду i пiдписус особисто вiд iMeHi Фонду документи, передбаченi
Законом Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпе.Iення" та Статутом Фонду або дае
дорr{ечFя на це уповноваженiй особi з числа членiв Ради.

, 10.З, Рада мае право здiйснювати своi повноваження, якщо у iT засiданнi беруть участь
бiльше половини загальноi кiлькостi ii членiв.

Та.4. У разi, коли у складi Ради залишилася половина загальноi кiлькостi ii членiв або
MеHIIIe, Голова Ради зобов'язаниЙ скликати позачерговi збори засновника фонду. .

10.5. У разi коли внаслiдок реорганiзацii адмiнiстратора, компанii з управлiння активами
абО ЗбеРiiача порушуються вимоги Закону Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення" в
ЧаСТИНi, 'Що 0тосуеться пов'язаних осiб, Рада зобов'язана протягом трьох мiсяцiв прийняти
РiШеНнЯ'Щодо вибору новоТ юридичноi особи, Iцо надае вiдповiднi послуги, iз забезпеченням
дри цьому дотримання вимог законодавства щодо пов'язаних осiб.

10.6, ЗасiДання Ради скликаються Головою Ради не рiдше одного разу на квартал.
\0,7. Голова Ради зобов'язаний скликати засiдання Ради протягом п'яти робЪчих днiв у

разi:
1) виникнення питань, вiднесених до компетенцii Ради;
Z) ОТримання Радою вiд органiв державноi влади, що здiйснюють державний нагляд та

КОНТРОЛЬ У сферi недержавного пенсiЙного забезпечення, повiцомлення про виявлення
ПОРУШеНЬ У дiяльностi адмiнiстратора, управляючого ]активами Зберiгача Фонду, або
анулювання таким особам лiцензiй на провадження вiдповiдноi дiяльностi;

З) отримання письмовоi вимоги не менше нiж третини членiв Ради;
4) дострокового розiрвання договорiв з адмiнiстратором,'компанiсю з управлiння

активами, Зберiгачем Фонду;



5) отримання письмовоТ вимоги вiд учасникiв Фонду, якi становлять не менш нiж десять
вiдсоткiв загальноТ кiлькостi учасникiв Фонду, про проведення засiдання Ради Фонду.

10,8. На засiданнях Ради мають право бути присутнi прелставники осiб, на вимогу яких
гIроводиться засiдання Ради.

10.9.На засiдання Ради, на яких розглядаються питання Iцодо результатiв дiяльностi
Фонду, обов'язково запрошуються представники адмiнiстратора, компанii з управлiння
активами, Зберiгача Фонду.

10.i0. Рiшення Ради приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Ради, якi беруть

участь у засiданнi. У разi piBHoi кiлькостi голосiв вирiшальним с голос Голови Ради.
10.1l. З питань, винесених на розгпяд Ради на вимогу учасникiв Фонду, Рада зобов'язана

прийняти рiшення.
10,12. Протокол засiдання Ради пiдпису€ться Головою або уповнова}кеною ним особою з

числа членiв Ради, а також секретарем Ради i надасться Засновнику, адмiнiстратору, особам,

що здiйснюють управлiння активами, та Зберiгачу Фонду, а також iншим особам, яких
стосуються рiшення, прийнятi на засiданнi Ради, не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв
лiсля проведення засiдання Ради.

10,13. Органiзацiйно-технiчне та матерiальне забезпечення дiяльностi Ради здiйснюсться
адмiнiстратором Фонду за рахунок коштiв, сплачених йому вiдповiдно до умов договору Irро

адмiн iстрування Фонлу.

11. Збори засновникiв фонду

1i.1. Корпоративний недержавний пенсiйний фонд ТПП Украiни заснований одноосiбним
засновником i рiшення за питаннями, вiднесеними до компетенцii загальних зборiв,
приймаються угIовIIоваженим органом цъого засновника.

11.2. Збори засновника фонду (уповноваженого органу засновника) проводяться не рiдше
одцого разу на piK. Щата, час i мiсце проведення зборiв оголошусться Радою Фонду шляхом
письмового повiдомлення засновника фонду не гriзнiше нiж за двадцять днiв до дня
проведення зборiв.

11.З. Порядок денний зборiв засновникiв (щrовноваженого органу засновника) формуеться
Радою Фонду за письмовими пропозицiями засновник4 членiв Ради Фонду та учасникiв Фонду,
виходячи з питань, rцо вiднесенi до комIIетенцii зборiв, та доводяться до вiдома засновника та
Bcix зацiкавлених cTopiH разом iз iнформацiею про проведення зборiв.

При лроведеннi перших зборiв засновникiв (уповноваженого органу засновника) порялок
.денний зборiв форму€ться безпосередньо засновником Фонду.

Право вносити питання на розгляд зборiв засновникiв (уповноваженого органу
засновника) мають засновник Фонду, а тако}к учасники, якi становлять не менше нiж десять
вiдсоткiв ЬЬгальноi кiлькостi учасникiв фонду.

1 1.4. Збори засновникiв (уповноваженого органу засновника) вважаються правомочними,
якщо на',них присутнi бiлъше половини загальноi кiлькостi представникiв 1тlовноваженого
органу засновника Фонду. Кожний з представникiв уповноваженого органу ма€ один голос на
заiальних зборах уповновilкеного органу засновника,

11.5. На перших зборах з числа представникiв уповнова}кеного органу засновника Фонду
простою бiльшiстю голосiв обираються Голова та секретар

11.б. Обов'язковим питанням порядку денного зборiв засновникiв (уповноваженого
органу засновника) е вибори нових членiв Ради Фонду замiсть тих, повноваження яких були
припиненi

1 1.7. Рiшення з порядку денного приймаються простою,бiльшiстtо голосiв.
11.8. За результатами загi}льних зборiв складаеться протокол, який пiцшисуеться головою

зборiв та секретарем. Протокол обов'язково мас включати чiтко викладене рiшення загалъних
зборiв по кожному питанню порядку денного.

11.9. Позачерговi збори засновIIикiв (уповноваженого органу засновника) скпикаються у



1 1.9.1. якщо у Радi ФондУ залишилась половина або менше половини загальноi кiлькостt ii
членiв, але не менш нiж 5 осiб;

| 1.9.2, вимоги засновника,
11.9.3. вимоги 1^rасникiв, якi cTaHoBJUITb не менше нiж десять вiдсоткiв загальноi кiлькостi

учасникiв;
1 1 .9.4. iнших випадкiв, передбачених чинним законодавством Украiни;
1 1.10. Що компетенцiТ зборiв засновникiв (уповновах(еного органу засновника) належать:

11.10.1. погодження змiн до Статуту Фонду, в тому числi що стосуеться внесення змiн до

умов пенсiйних схем чи ik анулювання,
1 1. 10.2.затвердження пiдсумкiв роботи Фонду;
11.10,з. винесення рiшень про притягнення до майновоi вiдповiдальностi членiв Ради

Фонду;
1i.10.4. заслуховУвання звiту Ради ФондУ та винесення рiшень про переобрання членiв

Ради Фонду;
11,10.5. прийняття рiшень про лiквiдацiю Фонду;
11.10.б. iншi питання. вiднесенi чинним законодавством до комIIетенцiТ зборiв засновникiв

Фонлу;
11.11. Збори засновникiв (уповноваже}Iого органу засновника) можуть бути проведенi

шJUIхоМ опитуванНя в поряДку, встановленомУ Щержавною комiсiею з регулювання ринкiв

фiнансових послуг.
||,12, Питання визначенi у п,11,10,З,п,11,10,5 цього Статуту вiднесенi до компетенцii

зборiВ засновниКiв, якi не можуТь включенi дО порядкУ.денногО зборiВ засновникiв, якi

проводяться шJIяхом опитування.
11.1з. Збори засновникiв (уповноваженого органУ засновника) Фонду, проведенi шляхом

опитрання вважаються правомочними, якщо бiльше половини загальнот кiлькостi
представникiв уповноваженого органу засновника Фонду надiслали особi, що уклала з Радою

Фонду договiр про адмiнiстрування Фонду, заповненi опитувальнi листи iз результатом
голосування rцодо визначених порядком денним питань

11.14. Рiшення зборiв засновникiв (уlовноваженого органУ засновника), в тому числi
проведенi шляхом опитування, доводяться до вiдома Bcix учасникiв шляхом гlублiкацii в

засобах масовоi iнформацiТ один раз на piK одночасно з оприлюдненням iнформацii про

дiяльнiсть Фонду, або за вимогою учасника шляхом письмового повiдомлення, яке

надсилае-ться учаснику протягом 60 (шiстдесят) лнiв з моменту отримання такоТ вимоги.
rr..iS. У p1i 

"""оду 
iз складу засновникiв, TaKi засновники зобов'язанi сплатити пенсiйНi

внески, за ранlше укладеними гlенсiйними контрактами, якi пiдлягали сплатi до дня
попереДЖення про вихiд iз складу засновникiв Фонлу.

11.1б. У разi прийняття засновником Фонду рiшення про вихiд з ФоцДУ, ФОНД

лiквiдуеrься у порядку встановленому чинним законодавством.

РОЗДIЛ ПI. АДМIНIСТРУВАННЯ ФОНДУ

t2. Вибiр та замiца Адмiнiстратора

I2.|. Для здiйснення адмiнiстрування Фонду Рада мо}ке залучити алмiнiстратора.
Адмiнiстратор Фонду повинен мати лiцензiю Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни на гIровадження дiяльностi з адмiнiстрування Фондiв та вiдповiДатИ
вимогам Закону Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та вимогам, встаноВлеНИМ

Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.
|2.2. Ддмiнiстратор надас послуги Фонду на пiдставi договору про адмiнiстрування

Фонду, який укладаеться з Радою у письмовiй формi.
Рада фонд:r може замiнювати Ддмiнiстратора. обов'язково повiдомlшючи шро свiЙ HaMiP

Державну комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг.
|2.з У разi прийНяття рiшеНня прО замiнУ адмiнiстратора недеРжавних пенсiйних фондiв,

попереднiй aiMiHicTpaTof зоъов'язаний передати в повному обсязi систему персонiфiкованого



облiку та вiдповiдну документацiю новому адмiнiстратору пiсля отримання вiд Ради або

ffержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни повiдомлення про обраного
чи тимчасового призначеного нового адмiнiстратора.

Передача системи персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду та вiдповiдноТ документацii
здiйснюсться у встановленому Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових IIослуг
Украiни порядку.

12.4. Замiна адмiнiстратора мо}ке провадитися:
1) пiсля закiнчення строку вiдповiдного договору про адмiнiстрування Фонду;
2) у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою Ради;
З) у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою адмiнiстратора;
4) у разi лiквiдацii, реорганiзацiТ адмiнiстратора;
5) у разi анулювання лiцензii на провадження дiяльностi з адмiнiстрування Фондiв.
|2.5. У разi анулювання лiцензiТ на провадження дiяльностi з адмiнiстрування Фонду,

виданоi адмiнiстратору Фонду, Рада зобов'язана забезпечити укладення договору про
адмiнiстрування Фонду протягом п'яти робочих днiв з iншим адмiнiстратором.

|2.6 У разi, якщо протягом десяти робочих днiв з дати отримання Фондом повiдомлення
про анулювання лiцензii адмiнiстратора Фонду Рада не укладе договору з iншим
адмiнiстратором, Щержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни може
тимчасово призначити своiм рiшенням нового адмiнiстратора для виконання функцiй
адмiнiстратора, лiцензiю якого анульовано. Порядок тимчасового призначення адмiнiстратора
визначаеться,Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.

|2.7 Розмiр оплати послуг тимчасово призначеного адмiнiстратора визначаеться

,Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи, виходячи iз середнiх
розмiрiв оплати вiдповiдних послуг,

12.8 Рада Фонду мае право укласти договiр про адмiнiстрування з тимчасово
призначеним адмiнiстратором або змiнити тимчасово призначеного адмiнiстратора шляхом
укладання договору з iншим адмiнiстратором i повинна повiдомити про це Щержавну комiсiю з

регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни протягом трьох робочих днiв пiсля укладання
вiдповiдного договору. На пiдставi цього повiдомлення зупиняетъся лiя рiшення .Щержавноi
KoMiciI з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни про тимчасово призначеного
алмiнiстратора.

13. IIорядок органiзацii персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду та звiтностi, а також
отримання учасниками Фонду виписок про стан iх iндивiдуальних пенсiйних paxyHKiB

, 1З.1. Ведення персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду забезпечусться адмiнiстратором
та передбачае ведення iндивiдуальних пенсiйних paxyHKiB учасникiв Фонду в порядку,
визначенdму Щержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.

1З.2, Адмiнiстратор вiдповiдно до законодавства зобов'язаний вiдкрити iндивiдуальний
Пенсiйний рахунок учасника Фонду протягом трьох робочих днiв пiсля }кладення пенсiйного
контракту. ,

ll t I
l j.j. У системi персонiфir<ованого облiку iндивiдуальний пенсiйний рахунок вiдкривасться

кожному учаснику Фонду. Для iдентифiкацiТ 1^ласника Фонду в HoMepi iндивiдуального
ПенсiЙного рахунку використовуеться iдентифiкацiйний номер !ержавного реестру фiзичних
осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв.

1З.4. Iндивiдуальний пенсiйний рахунок )п{асника Фонду повинен мати субрахунки для
облiку пенсiйних BHecKiB на користь учасника Фонду (окремо для кожного вкладника Фонду),
облiку розподiленого iнвестицiйного прибутку (збитку) Фонду та облiку здiйонених пенсiйних
виплат.

13.5. Система персонiфiкованого облiку 1^rасникiв Фонду повинна мiстити iнформацiю
Iцодо кожного учасника Фонду, вкладникiв Фонду, якi здiйснюють внески на користь r{асника
Фонду, iнформацiю про пенсiйну схему, про здiйснення пенсiйних BHecKiB, про участъ у



розподiлi iнвестицiйного прибутку (збитку), про пенсiйнi виплати, та iншi умови, визначенi
законодавством.

1З.6. Iнформацiя з iндивiдуального пенсiйного рахунк). учасника Фонду зберiгасться на
паперовому та електронному носiях в адмiнiстратора протягом строку дiТ вiдгrовiдного
пенсiЙного кОнТракту та, якщо було укладено договiр про виплату пенсii на визначений строк,
протягом строку дiТ такого договору, а пiсля припинення правовiдносин мiж учасником
(вкладником) Фонду та Фондом - протягом десяти poKiB, якtцо iнше не передбачене
законодавством Украiни.

1З.7. Адмiнiстратор зобов'язаний один раз на piK безоплатно ншавати ко}кному учаснику
пенсiйного фонду виписку з iндивiдуального рахунку такого учасника за форшtою,
встановленою Щержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи, а також
надавати виписку з iндивiдуального пенсiйного рахунку на письмовий запит учасника фонду за
плату, Kp_iM випадкiв, коли ця iнформацiя необхiдна учаснику фонду для укладання договору
страхування довiчноТ пенсii або договору на виплату пенсii на визначений отрок. Максимальний
розмiр плати за надання виписок з iндивiдуальних пенсiйних paxyHKiB на письмовий загrит

учасника фо"ду встановлюсться .Щержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг
УкраiЪи. Щля утасникiв фонду, якi отримують пенсiйнi виплати з пенсiйного фонду, додатково
надасться iнформацiя про загальний обсяг i розмiр щомiсячних виплат та залишку на
iндивiдуального пенсiйного рахунку(у разi здiйснення пенсiйноi виплати).

13.8. Передача системи персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду та вiдповiдноТ
документацii може здiйснюватися адмiнiстратором у разi розiрвання договору, укладеного ним
з Радою, лiквiдацii, реорганiзацii адмiнiстратора, анулювання л.iцензiТ, виданоТ адмiнiстратору.

1З.9. Адмiнiстратор вiдповiдно до законодавства зобов'язаний забезпечити передачу в
повному обсязi системи персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду та вiдповiдноi документацii
пiсля отримання вiд Ради або ffержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Украiни повiдомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового адмiнiстратора. Що
передачi системи персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду та вiдповiдноТ документацii
адмiнiстратор зобов'язаний продовжувати виконання cBoix функцit.

13.10. Передача системи персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду та вiдповiдноi
документацii здiйснюсться у порядку, встановленому .Щержавною комiсiею з реryлювання
ринкiв фiнансових послуг УкраТни.

13.11. Адмiнiстратор вiдповiдно до законодавства зобов'язаний щокварта_iIьно подавати
звiтнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення Щержавнiй KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових lrослуг Украiни та Радi. Щорiчно адмiнiстратор подас Щержавнiй KoMicii з

регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни зведений звiт, який мiстить iнформацiю про
Фонд, данi звiтiв про здiйснення адмiнiстрування Фонду та звiтiв, наданих протягом звiтного
РокУ адмiнiстратору особами, якi здiйснюють управлiння активами та Зберiгачем. .

1З.12 Адмiнiстратору протягом звiтного перiоду надають звiтнiсть, визначену чинним
законодавсТвом Зберiгач та особа, що здiйснюе управлiння активами Фонду.

,], роздIл IY. упрАвлIння АктивАми Фонду

14. Вибiр та замiна особи, що здiйснюе управлiння активами Фонду

14.1. Щля забезпечення cTaTyTHoi дiяльностi Фонду, Радою укладасться договiр про
УПРавлiння активами Фонду з однiсю або декiлькома оообами, якi отримали лiцензii flержавноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження дiяльностi з управпiння активами .

14.2. Умови управлiння активами Фонду, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть особи, що
ЗДiЙснюе управлiння активами Фонду визначаються вiдповiдним договором, iнвестицiйною
ДеКЛаРаЦiею Фонду згiдно з Законом про недержавне пенсiйне забезпечення.

14,З. Щоговiр про управлiння активами Фонду може включати'зобов'язання особи, яка
ЗДiйснюватиме управлiння активами Фонду, щодо забезпечення мiнiмальноi дохiдностi на piBнi
офiцiйного iндексу iнфляцii.
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14.4. Розмiр винагороди особi, що здiйснюе управлiння активами Фонду, визначасться

радою, зазначаеться у договорi та не може перевищувати граничного розмiру визначеного

Щержавною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку за погод}кенням з ffержавною
комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.

l4.5. Сума винагороди особi, rцо здiйснюс управлiння активами, визначаеться як вiдсоток

чистоi BapTocTi пенсiйних активiв, шtо перебувають в ii управлiннi.
14,6, Оплата послуг, пов'язаних iз здiйсненням операцiй з активами Фонду, якi надаються

третiми особами (послуги торговцiв цiнними паперами, витрати на перереестрацiю прав

власностi на активи Фонду тощо), вiдшкодовуються Фондом особi, rцо здiйснюе управлiння
активами, на пiдставi документiв, якi пiдтверджують фактично здiйсненi витрати, оДночасно З

виплатою винагороди за управлiння активами Фонду.

|4.7.Рада може замiнювати особу, п{о провадить дiяльнiсть з управлiння активами Фонду

У P*iil 
закiнчення строку договору про управлiння активами Фонду;

2) дострокового розiрваннядоговору за iнiцiативою Ради ;

З) дострокового розiрвання договору за iнiцiативою особи, яка здiйснюс управлiння
активами Фонду.

14,8. Щострокове розiрвання договору rrро управлiння активами за iнiцiативою Ради
провадиться у разi:

1) анулювання Щержавною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензii на
провадження дiяльностi з управлiння активами, наданоi особi, яка провадить дiяльнiсть з

управлiння активами Фонду;
2) лiквiдацii особи, яка rrровадить дiяльнiсть з управлiння активами Фонду, як юридичноi

особи;
З) укладення особою, яка провадить дiялънiсть з управлiння активами Фонду, угод, якi

11оруш}тоть або наслiдком яких е порушенЕя норм законодавства з недержавного пенсiйного
забезпечення, умов договору про управлiння активами Фонду або умов iнвестицiйноi декларацii
Фонду;

4) визнання Радою незадовiльними результатiв дiялъностi особи щодо управлiння
активами Фонду.

14.9. Щострокове розiрвання договору про уrrравлiння активами за iнiцiативою особи, яка
здiйсню9 управлiння активами Фонду, провадиться у разi, коли така особа не спроможна надалi
здiйснювати управлiння активами, про що така особа повиЕна IIисьмово повiдомити Раду iз
зазначенням причин, якi перешкоджають виконанню нею такого договору.
. t4.10.,Y разi закiнчення строку або розiрвання договору про управлiння активами Рада
зобов'язана:

1), протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договороМ
rlисьмово повlдомити Зберiгача та особу, що здiйонюс управлiння активами Фонду, про
закiнчення строку договору про управлiння активами або його розiрвання iз зазначенням
причин цього;

л\ -Е-,l,-2) не пiзнiше одного мiсяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти
договiр про управлiння активами Фонду з iншою особою, яка отримала лiцензiю на
провадження дiяльностi з управлiння активами у разi, коли управлiння активами Фонду
здiйснювалося лише однiею особою.

14.11. Порядок та TepMiH передачi повноважень у разi замiни особи, яка lrровадить
дiяльнiсть з управлiння активами Фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово
здiйснюватиме управлiння активами Фонду у разi невиконання Радою вимоги, визначеноТ
пiдпунктом 2 пункту 13.10. цъого Статуту, встановлюються ffержавною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового риЕку.

15. Iнвестицiйна декларацiя

15.1. Iнвестицiйна дёкларацiя е документом, який визначае iнвестицiйну полiтику Фонду.
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15.2. В iнвестицiйнiй декларацii вiдображаються ocHoBHi напрями iнвестування активiв
ФондУ та обмеження iнвестицiйноi дiяльностi з пенсiйними активами, установленi в межах
загаЛЪних виМог та обмежень iнвестицiЙноТ дiяльностi, визначених Законом Украiни "Про
недержавне пенсiйне забезпечення".

15.З. Iнвестицiйна декларацiя Фонду та змiни до неi розробляються та затверджуються
Радою.

15.4. Рiшення Ради про затвердження iнвестицiйноi деклараuii оформлюеться протоколом.
15.5. Iнвестицiйна декларацiя та змiни до Hei пiдлягають обов'язковiй реестрацii в

!ержавнiй KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуI УкраТни.
15.6. У разi вiдсутностi у складi Ради осiб, професiйно пiдготовлених до роботи у сферi

iнвестицiйноi дiяльностi, Рада зобов'язана за-ц)л{ити до розроблення iнвестицiйноi декларацiТ
консультантiв з iнвестицiйних питань. Оплата послуг таких консультантiв здiйснюсться за

рахунок Засновника.
|5.7.Iнвестицiйна декларацiя с невiд'емним додатком до договорiв, укладених Радою: про

адмiнiстрування Фонду, про управлiння активами Фонду, гtро обслуговування Фонду
Зберiгачем,

Iнвестицiйна декларацiя с обов'язковою для застосування особою (особами), яка здiйснюс
управлiння активаIчIи Фонду, та Зберiгачем.

i5.8. Рада проводить щорiчний аналiз ефективностi iнвестицiйноТ декларацiТ та визнача€
доцiльнiсть внесення до неТ змiн i доповнень з урахуванням пропозицiй, поданих особою
(особами), що здiйснюе управлiння активами Фонду.

15.9. Внесення змiн до iнвестицiйноi декларацiт здiйснюсться за рiшенням Ради у разi,
якщо:

l) за наслiдками проведення аналiзу ефективностi iнвестицiйноi дiяльностi Радою було
прийнято рiшення щодо доцiльностi внесення таких змiн;

2) особою, яка здiйснюс 1тtравлiння активами Фонду, а також консультантами з
iнвестицiйних питань (у разi ik залучення) було надано пропозицii Радi щодо доцiльностi
внесення змiн до iнвеотицiйноТ декларацii;

З) Ралi було рекомендовано ffержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових
ПОслУГ УкраТни внести змiни до iнвестицiйноТ декларацii у випадках, передбачених Законом
УкраiЪи "Про недержавне пенсiйне забезпечення",

,. РОЗЛЛ V. ЗБЕРIГАННЯ АКТИВIВ ФОНДУ

1б. Вибiр'та замiна Зберiгача

lб.1. _flля забезпечення статутноТ дiяльностi Фонду, Радою укладасться договiр про
обслуговування Фонду iз Зберiгачем.

ЗберiТачем Фонду може бути банк, який провадить свою дiяльнiсть згiдно iз
законодавСтвом тrро'банки i банкiвську дiяльнiсть i вiдповiдае вимогам Закону Украiни "Про
ЕедержавЕе пенсiйне забезпечення".

|6.2. Умови надання послуг, права, обов'язки, вiдповiдальнiстъ та звiтнiсть Зберiгача
визначаються вiдповiдним договором та Законом "про недер}кавне пенсiйне забезпечення".

16.з. оплата послуГ Зберiгача провадитЬся за тарифами, встановленими у договорi.
lIорядок обчислення тарифiв, ik граничний розмiр встановлюються згiдно iз законодавством
.ЩержавноЮ комiсiею з цiнних паперiв ru фопдоЪого ринку за погодженням з ffержавною
Комiсiею регулювання ринкiв фiнансових посJryг Украiни.

l6.4. Рада може замiнювати Зберiгача з обов'язковим повiдомленням про це .Щержавноr
KoMicii з регулювання ринкiВ фiнансовИх послуГ УкраТнИ та flержавноi комiсii-з цiнних-паперiв
Та фондового ринку. Замiна Зберiгача мож9 здiйснюватися:

1) ПiСЛЯ закiнчення строку дii договору про обслуговування Фонду'Зберiгачем;
2) у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою Ради;
3) У РаЗi дострокового frозiрвання такого договору за iнiцiативою Зберiгача.
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16.5. !оговiр про обслуговування Фонду Зберiгачем може бути достроково розiрваний за
iнiцiативою Зберiгача у разi неспроможностi Зберiгача виконувати cBoi функцii вiдповiдно до
умов договору, про що Зберiгач повинен письмово повiдомити Раду iз зазначенням причин, якi
перешкоджають виконанню ним такого договору.

16.6. ,Щоговiр, укладений мiж Зберiгачем та Фондом, мо}ке бути припинений достроково у
таких випадках:

1) анулювання Щерrкавною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензii на
провадження депозитарноi дiяльностi Зберiгача цiнних паперiв;

2) повiдомлення органiв державноТ влади про порушення Зберiгачем законодавства про
недержавне пенсiйне забезпечення;

З) порушення Зберiгачем умов договору про обслуговування Фонду Зберiгачем;
4) порушення справи пр0 банкрутство Зберiгача, прийняття рiшення про його лiквiдацiю

або введення щодо нього режиму санацii.
|6.7. У разi закiнчення строку або розiрвання договору про обслуговування Зберiгачем

Фонду Рада зобов'язатlа:
1) письмово повiдомити про це iз зазначенням пiдстав розiрвання договору ffержавну

комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку, ,Щержавну комiсiю з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни, Зберiгача, адмiнiстратора, особу (осiб), яка здiйснюс управлiння
активами Фонду;

2) укласти договiр про обслуговування Фонду з iншим Зберiгачем у TepMiH, встановлений
!ержавною комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.

1б.8. Рiшення Ради про дострокове припинення договору може бути оскаржене Зберiгачем
у судовому порядку.

16.9. У разi обрання нового Зберiгача попереднiй Зберiгач, з яким розриваеться договiр,
зобов'язаний:

1) забезпечити передачу Bcix пенсiйних активiв Фонду та належноi документацiТ новому
Зберiгачу в зазначенi у логоворi строки;

2) виконувати функцii Зберiгача щодо пенсiйних активiв, якi залипrатимуться у нього на
зберiганнi, до повноi передачi Bcix активiв новому Зберiгачу Фонду;

З) повнiстю завершити передачу пенсiйних активiв та Bcici належноi документацii до
дати припинення дii договору, укладеного Зберiгачем з Радою.

1б.10. Рада зобов'язана укласти договiр з новим Зберiгачем та повiдомити про змiну
Зберiгача'' Щержавну комiсiю з цiнних паперiв та фондово.о p""ny i Щержавну кЬмiсiю з

регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни.
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4) iнформацiю про адмiнiстратора, осiб якi здiйснюють управлiння активами, та Зберiгача
Фонду, яка включас iх реестрацiйнi, банкiвськi реквiзити та реквiзити вiдповiдних лiцензiй.

У Bcix примiрниках пеноiйного контракту робиться вiдмiтка та фiксуеться дата надання

документiв.
Пам'ятки з роз'ясненнями основЕих положень пенсiйного контракту, а тако}к витяг з

основних положень Статуту Фонду повиннi вiдповiдати вимогам встановлениrчr Щержавною
комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.

Один примiрник пенсiйного контракту залишасться в адмiнiстратора.
|7.З. Пенсiйний контракт повинен вiдображати:
1) паспортнi данi вкладника Фонду та його iдентифiкацiйний номер ffержавного реестру

фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (якrцо вкладником с фiзична
особа) або повне найменування, мiсцезнаходження (юридична адреса) постiйно дiючого органу

управлiння, ресстрацiйнi та банкiвськi реквiзити вкладника Фонду (якщо вкладником е

юридична особа);
2) паспортнi данi учасника Фонду та його iдентифiкацiйний номер Щержавного реестру

фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
З) посилання на обрану вкладником Фонду пенсiйну схему;
4) строк дii пенсiйного контракту, умови його змiни та розiрвання;
5) порядок розрахункiв мiж Фондом та )л{асником Фонду у разi дострокового розiрвання

пенсiйного KotTTpaKTy або лiквiдацiТ Фонду:
6) права, оЪов'язки, вiдповiдальнiстi cTopiH та порядок розв'язання спорiв;
7) розмiр пенсiйних BHecKiB та умови його змiни
У пенсiйному KoHTpaKTi також можуть бути зазначенi iншi умови за згодою cTopiн.
Пенсiйний контракт повинен вiдповiдати вимогам Закону УкраiЪи "Про недержавне

пенсiйне забезпечення", положенням цього Статуту i обов'язково мiстити застереження про те,

що держава не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Фонду.
17.4. Разом з пенсiйним контрактом вкладнику (учаснику) Фонду Еадаеться iнформацiя

про адмiнiстратора, осiб, якi здiйснюють управлiння активами, та Зберiгача Фонду, яка вкJIючае
ix реестрацiйнi, банкiвськi реквiзити та реквiзити вiдповiдних лiцензiй.,

17.5. Пенсiйний контракт визначас зобов'язання адмiнiстратора вiд iMeHi Фонду:
1) здiйснювати недержавне пенсiйне забезпечення учасника (учасникiв) Фонду на умовах,

визначених законодавством, пенсiйною схемою та пенсiйним контрактом;
2) забезпечувати ведення персонiфiкованого облiку учасникiв Фонду;
З) надавати учаснику Фонду iнформацiю про стан його iндивiдуального пенсiйного

рахунку;
4) iЬбезпечувати вiдшкодування в установленому законом порядку учасникам Фонду

збиткiв, завданих внаслiдок порушення законодавства та умов пенсiйного контракту;
5) дqlримуватися i забезпечувати дотримання законних iHTepeciB вкладникiв та учасникiв

Фонду, не розголошувати iнформацiю про умови пенсiйного контракту та розмiр пенсiйних
кодrтiв, 

_ яii налехtать учаснику Фонду, KpiM випадкiв, передбачених Законом УкраТни "Про
недерлсавНе пенсiйнё забезпечення",

Контрактом, Законом Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та iншими нормативно-
Правовими актами з питань недержавного пенсiйного забезшечеЕня,

17.6. Пенсiйний контракт rтовинен визначити зобов'язання вкладника Фонду:
1) сплачувати на користь r{асника (учасникiв) Фонду пенсiйнi внески у порядку,

ВСТановленому законодавством, пенсiйною схемою та пенсiйним контрактом;
2) вiдшкодовувати Фонду збитки, завданi внаслiдок порушення вкладником Фонду умов

Законодавства, пенсiйноТ схеми та пенсiйного контракту;
З) виконувати iншi умови, визначенi пенсiйним контрактом.
17.7. Пенсiйний контракт набирае чинностi з моменту його пiдписання вкладником Фонду

та адмiнiстратором.
17.8. Щiя пенсiйного контракту вважаеться закiнченою:
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1) пiсля повного виконання вкладникоNI
та укладення учасникопл (учасниками) Фонду
з Фондом;

Фонду cBoik зобов'язань за пенсiйним контрактом
договору про виплату пеноii на визначений строк

2) пiсля передачi пенсiйних коштiв учасника Фонду страховiй органiзацii вiдповiдно до
укладеного учасником Фонду договору страхування довiчноi пенсii;

3) пiсля передачi пенсiйних коштiв учасника Фонду банкiвськiй ycTaHoBi вiдшовiдно до
уклаДеНОГО УЧаСНИКОМ Фонду договору про вiдкриття пенсiЙного депозитного рахунку;

4) У разi cMepTi учасника Фонду та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;
5) у разi лiквiдацii Фонду в порядку, передбаченому Законол,t Украiъи "про недержавне

пенсiйне забезпечення" та цим Статутом;
6) у разi замiни вкладником Фонду на iнший Фонд на умовах та у порядку, передбаченому

Законом УкраiЪи "Про недер}кавне пенсiйне забезпечення" та цим CTaTyToivt;
7) у разi лiквiдацii вкладника Фонду - юридичноi особи, без визначення його

правонаступника;
8) у разi дострокового розiрвання контракту в порядку, передбаченому Законом УкраiЪи

"Про недержавне пенсiйне забезпечення" та цим Статутом;
9) в iнших випадках, передбачених пенсiйним контрактом.
|7,9.У разi припинення трудових вiдносин з Засновником або роботодавцем - платником

Фонду його учасник зобов'язаний розiрвати контракт з Фондом, укладений ним на свою
користь, та може укласти новий пенсiйний контракт з адрriнiстратором будь-якого iншого
пеНСiЙного фонду, або укласти договiр iз страховою органiзацiею, або вiдкрити в банку
пенсiйний депозитний рахунок. Пенсiйнi кошти такого 'учасника Фонду передаються
адмiнiстратором до iншого пенсiйного Фонду, страховоi органiзацii або на пенсiйний
депозитнИй рахуноК банкУ за рахунОк учасниКа Фонду, KpiM випадкiв припинення трудових
вiдносин згiдно з пунктом 1 частини першоТ cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю Украi'ни.

\],9.1. Кошти такого учасника Фонду передаються за його рахунок до iншого пенсiйного
фонду, cTpaxoBoi органiзацii або на пенсiйний депозитний рахунок банку в cyMi, що
облiковуеться на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку в Фондi i складаеться з пенсiйних
BHecKiB, зроблених вкладником, та розподiленого на суму цих BHecKiB iнвестицiйного прибутку
(збитку), зменшених на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням пенсiйних коштiв.

|7.9.2. Розмiр витрат на переведення пенсiйних коштiв обчислюсться адмiнiстратором за
методикою, в,становленою ,Щержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Украiни,

17.10. Вкладник Фонду, який е учасником Фонду, мае право в односторонньому порядку
розiрватИ пенсiйний контракт, який уклаДено з ниМ особисто, uбо 

""ruruти 
зйни його-умоЪ.

17 l0.1: У разi, коли на iндивiдуаЛьномУ пенсiйному рахунку учасника Фонду, який
розривае пенсiйний контракТ з ФондоМ укладений ним на свою користь, облiковуються
пенсiйнi внески, якi здiйснюються на його користь iншими вкладниками, суми цих BHecKiB та
розподiленрго на них iнвестицiйного прибутку (збитку) можуть бути вилl^rенi з Фонду лише
пtсля розiрвання пецсiйних KoHTpaKTiB з такими вкладниками, за винятком випадкiв, коли
пенсiйна виплата проводиться одноразово.

17.|а,2. У разi припинення трудових вiдносин згiдно з пунктом 1 частини першоТ cTaTTi 40
кодексу законiв про працю Украiъи витрати на переведення пенсiйних коштiв уrасника до
iНТЛОГО ПеНСiйного фонду, cTpaxoBoi органiзацii або на пенсiйний депозитний рахунок банку
Здiйснюються за рахунок роботодавця.

18. Порядок внесення змiн до пенсiйних схем та ik скасування ,

18.i. Умови та порядок недержавного пенсiйного забезпечення, цIо здiйснюеться Фондом,
визначаються пенсiйними схемами, що € додатками до цього Статуту.

18.2. Пенсiйнi схеми та змiни до них пiдлtягають реестрацii в Щержавнiй KoMiciT з
регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiъи в порядку, встановленому законодавством.
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18.3. Вкладники Фонду мають право вiльного вибору пенсiйноi схеми, а також мають

flраво на змiну пенсiЙноi схеми, але не частiше одного разу Еа б мiсяцiв.
18,4. Фонд мас право запроваджувати HoBi пенсiйнi схеми, а такоN( вносити змiни чи

дlулювати пенсiйнi схеми у разi:
1) вiдсутностi пенсiйних KoHTpaKTiB, укладених за пенсiйними схемами, що змiнюються

або анулюються;
2) отримання письмовоТ згоди Bcix вкладникiв Фонду, з якими укладенi пенсiйнi

контракти за пенсiйною схемою, яка змiнюеться.
18.5. Змiни до пенсiйноТ схеми пiдлягають погодженню з представником трудового

колективу роботодавця, який сплачу€ пенсiйнi внески до Фонду за цiею схемою.

ро здIл чII. прАв 
", 

о 
"яЁ,#ъiflflfif,Ёъ ;Ii;.*rIB, 

Iц о зАБЕ зпЕчую ть

19. Права i обов'язки Засновника

19.1. Засновник мас право:
1) припинити сплату BHecKiB до Фонду на умовах визначених Законом Украiни <Про

недержавне пенсiйне забезпечення>;
2) поновити сплату BHecKiB до Фонду на умовах визначених Законом Украiни <Про

недержавне пенсiйне забезпечення>>;

З) прийняти рiшення про лiквiдацiю Фонду .

1 9.2. Засновник зобов'язаний:
1) протягом трьох мiсяцiв з дня реестрацii Фонду сформувати склад Ради;
2) забезпечити укладення Радою договору про адмiнiстрування Фонду з адмiнiстратором;
З) забезпечити укладення Радою договору про управлiння активами Фонду з особою

(особами), що мас право на здiйснення TaKoi дiяльностi;
4) забезпечити укладення Радою договору iз Зберiгачем;
5) заслуховувати звiти Ради та приймати рiшення про призначення if членiв;
6) погоджувати змiни до пенсiйних схем;
7) ,вирiптувати iншi питання, вiднесенi до компетенцii Засновникiв згiдно iз

законодавством .

20. Права i обов'язки вкладникiв

20.1:i"Вкладники - юридичнi особи мають rrраво прийняти рiшення щодо тимчасового
припинення сплати пенсiйних BHecKiB за власнi кошти на перiод до одного року за погодженням
з Щержziвною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни, повiдомивши про це
уtасникiв Ф,онду, адrrлiнiстратора, осiб, що здiйснюють управлiння активами, та Зберiгача у
Строк протягом семи календарних днiв пiсля прийняття такого рiшення.

20.2.Учасники Фонду можуть не припиняти сплати пенсiйних BHecKiB на свою користь за
Власнi кошти на перiод дii рiшення, прийнятого Засновником або роботодавцем-платником
Вiдповiдно до пункту 19.1. цiеi CTaTTi,

20,З. Учасник Фонду, який е вкладником, мае право в односторонньому порядкурозiрвати
Пенсiйний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати змiни його умов

20.4. Вкладник фоботодавець-платник) мае право розiрвати логовiр про участь у Фондi на
УМовах визначених Законом Украiни <Про недержавне пенсiйне забезшеченнд>; 

i

20.5. Зобов'язання вкладникiв:
1) вкладник - юридична особа зобов'язана подавати адмiнiстратору Фонду документи для

Внесення змiн до пенсiйного контракту, укладеного вкладником на користь ycix cBoix
Працiвникiв про присднанЁя до учасникiв Фонду;
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2) вкладник-юридична особа зобов'язаний забезпечувати вiльний достуII своiХ

працiвникiв до }п{астi у Фондi;
З) виконувати вимоги, передбаченi пенсiйним KoHTpaKToIvi та пенсiйною схемою;

4) надаваТи необхiДну iнфорМацiю длЯ веденнЯ персонiфiкованого облiку учасникiв

ФонДУ.
Зl у разi виходу iз складу роботодавцiв - платникiв Фонду сплатити пенсiйнi внески за

пенсiйним контрактом до дня попередження про вихiд iз складу роботодавцiв - платникiв.

6) у разi ,rр"п"".rп"я з працiвником, який е учасником Фонду, трудових вiдносиН згiдно З

flунктом i.ru.rr"' першоТ cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю Украiни фiнансувати витрати

flа переведення пенсiйних коштiв уrасника до iншого пенсiйного фонду, страховоi органiзаuiТ

або на пенсiйний депозитний рахунок банку,

20,6. у разi реорганiзацii' вкладника - юридичноi особи, обов'язки щодО сплатИ пенсiйниХ

BHecKiB передаються його правонаступниковi,

21. Права i обов'язки учасникiв

21.1. Учасник мас право:

1) бути одночасно учасником iнших недержавних пенсiйних фондiв;,
2) розпорялжатися накопиченими пенсiйними коштами в cyMi розмiру пенсiйних BHecKiB,

.ппuч."й* на його користь, та розподiленого прибутку (збитку), який облiковуеться на

iндивiдуальному пенсiйному рахунку на умовах, визначених Законом Украiни "про

недержавне пенсiйне забезпечення";
з) одиН раЗ на piK отримуватИ безоплатНо iнформацiЮ прО сумУ належЕих йому

накопичених пенсiйних коштiв, якi облiков}тоться на iндивiдуальному пенсiйному рахунку,
4) укласти на свою користь пенсiйний контракт з адмiнiстратором Фонду i набути статус

вкладника;
5) вимагати надання iнформацiТ, rцо мiститься на його iндивiдуальному пенсiйному

рахункУ за 11лату, розмiР якоi встаНовлюетьсЯ .ЩержавнОю комiсiсю з регулюванЕя ринкiв

фiнансових послуI Украiни;
6) перейти до iншого пенсiйного фонду з метою подальшого отримання пенсii обраногО

виду, При цьому Фонд, до якого перейшов )п{асник фонду, продовжус виплату такоТ пенсii
протягом .ртроку, що залишився.

2 l: -2. У часник зобов' язаний :

1) до:римуватися,вимог i виконувати умови пенсiйного контракту, укладеного на його

користь;
2) налавати необхiдну iнформачiю для ведення персонiфiкованого облiкУ учасникiВ

Фонду та повiдомляти про змiни iндивiдуальних даних;
З) 'дофимуватися вимог законодавства, передбачених для учасникiв недержавногО

пенсiйногсj забезпечення.
4) перевести зri власний рахунок налеrкнi йому пенсiйнi активи до iншого недер}кавного

п,енсiйного фонду, страховоi. органiзацii, на банкiвський пенсiйний депозитний рахунок у разi
розiрваннЯ за власнОю 1нlцlатИвою пенСlиногО контрактУ, укладенОго з ФоНдом та у разi
розiрваннЯ трудовогО договорУ iз засновНикоМ або роботодавцем-платником, KpiM випадку
припиненНя трудових вiдносин згiдно з пунктом 1 частини першоi'статтi 40 Кодексу Законiв
про працю УкраТни.

22. IlpaBa та обов'язки Фонлу

22.1. Фонд зобов'язаний виконрати вимоги, умови пенсiйних'контрактiв та договорiв,
Укладених з суб'ектами системи недержавного пенсiйного забезrrечеННЯ.

22.2, Фонд не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями держави, а держава не несе
вiдповiдаЛьностi за зобов'iзаннямИ Фонду, що зазнаЧаетьсЯ у кожномУ пенсiйному KoHTpaKTi.
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22.3. Фонд не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями TpeTix осiб i не мас права

,,ередавати овоi зобов'язання перед учасникаNIи TpeTiM особам, KpiM випадкiв, передбачених

законодавстВОм ПРО недер}Кавне пенсiЙне забезпечення.
22.4. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язанi з дiяльнiстю недержавного

fl енсiйного забезпечення.
22.5. Фонд не мае права укладати пенсiйнi контракти та отримувати пенсiйнi внески на

рахунок Фондудо виконання вимог пункту 18.2.CTaTTi 18 цього Статуту.

РОЗДIЛ YПI. ПЕНСIЙНI АКТИВИ

23. Пенсiйнi внески

23.|. Пенсiйнi внески - кошти сплаченi вкладником до Фонду у розмiрi та порядку,
встановленому пенсiйним контрактом згiдно з умовами обраноi пенсiйноТ схеми.

23.2. Розмiр пенсiйних BHecKiB визначаеться вкладником з дотриманням вимог Закону
Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення" i може визЕачатися у колективному договорi.

23.З. Мiнiмальний розмiр пенсiйних BHecKiB може бути встановлений Радою згiдно iз
Законом Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

23,4. Пенсiйнi внески не обмежуються максимальним розмiром.
2З.5. Пенсiйнi внески сплач).ються лише у нацiональнiй валютi Украiни, а у випадках,

передбачених законодавством про недержавне пенсiйне забезпечення, в iноземнiй валютi за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку Украiни, що дiяв на момент сплати, шляхом
готiвкових та (або) безготiвкових розрахункiв. Юридичнi особи сплач}тоть пенсiйнi вIIески
лише у безготiвковiй формi.

2З.6. Пенсiйнi внески сплачуються шляхом зарахування вiдповiдних грошових сум на
поточнi рахунки Фонду у Зберiгача.

2З.7. Перiодичнiсть сплати BHecKiB встановлюсться у пенсiйних контрактах вiдповiдно до
обраних пенсiйних схем.

24. Склад активiв Фонду

24,L" Ща 9кладу активiв Фонду належать:
1) активи в грошових коштах;

, 2),.активи в цiнних паперах;
3) iншi активи згiдно iз законодавством.
24.2,Пенсiйнi активи у цiнних паперах складаються з:
1) цiнiих паперiв, rrогашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом

MiHicTpiB 'УкраiЪи, Радою MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, мiсцевими радами
вiдповiдно до законоДавства;

2\ акцiй та облiгацiй украiнських eMiTeHTiB, що вiдповiдно до норм законодавства
ПроЙшли л,iстинг та перебувають в обiгу на фондовiй бiржi або в торговельно-iнформацiйнiй
СИСТеМi, заресстрованих у встановленому законодавством порядку, обсяги торгiв на яких
cTaHoBJuITb не менше 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вiд загальних обсягiв торгiв на органiзацiйно
ОфОРМлеЕих ринках цiнних паперiв Украiни (KpiM цiнних паперiв, на якi здiйснюсться пiдписка
згiдно iз законодавством);

. З) цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами
1НОЗеМних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнiшнього боргу та
ВИЗНачення рейтингових компанiй здiйснюються ,Щержавною комiсiсю з цiнних паперiз та
фондового ринку;

4) облiгацiй iноземних eMiTeHTiB з iнвестицiйним рейтингом, вйзначеним вiдповiдно до
пiдпункту З пункту 2З.2. цiеТ CTaTTi;
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5) акцiй iноземних eMiTeHTiB, що перебувають в обiгу на органiзованих фондових prIHKax
та пройшли лiстинг на однiй з таких фондових бiрж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токiйська,
Франкфуртська, або у торговельно-iнформацiйнiй системi НАСДАК Ф{ASDAQ). EMiTеHT цих
акцiй повинен провадити свою дiяльнiсть не менше HirK протягом 10 poKiB i бути резидентом
краiни, рейтинг зовнiшнього боргу якоi визначаеться вiдповiдно до пiдпункту З пункту 2З.2.

цiсi CTaTTi.
24.З. Пенсiйнi активи Фонду в цiнних паперах не можутъ включати:
1) цiннi папери, емiтентами яких с Зберiгач, особи, що здiйснюють управлiння пенсiйними

активами, адмiнiстратор, аудитор (аудиторська фiрма) та особи, що надаютъ консультацiйнi,
агентськi або рекламнi послуги, з якими Фондом укладено вiдповiднi договори, та iх пов'язанi
особи;

2) чiннi папери, якi не пройшли лiстинг фондовоi бiржi або торговельно-iнформацiйноi
системи, якi заресстрованi у встановленому порядку (KpiM цiнних паперiв, погашення та
отримання доходу за якими гарантовано вiдповiдно до законодавства державою, органами
мiсцевого самоврядування або третiми особами);

З) цiннi папери, емiтентами яких е iнститути спiльного jнвестувацня, якщо iнше не
встаЕовлено нормативно-правовими актами leprKaBHoi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку;

4) векселi;
5) похiднi uiHHi папери.
24.4. Пенсiйнi активи не можуть формуватися за рахунок котштiв, отриманих на пiдставах,

що суперечать законодавству про недержавне пенсiйне забезпечення.
24.5. Пенсiйнi активи не можуть бути предметом застави, на них не може бути звернене

стягнення за зобов'язаннями Засновника, роботодавцiв-платникiв, осiб, що здiйснюють
управлiння активами Фонду, адмiнiстратора, Зберiгача Фонду та страховоI органiзацii, з якою

укладено договiр страхування довiчноi пенсii учасником Фонду або договiр страхування ризику
настання iнвалiдностi чи cMepTi уrасника Фонду.

24.6. Обчислення та визначення чистоi BapTocTi активiв Фонду, ix облiк, зарахування
здiйснюються адмiнiстратором та особою, що здiйсЕюе управлiння аюивами такого Фонду, за
методикою та у порядку, визначеними Щержавною комiсiею з цiнних гtаперiв та фондового
ринку за погодженням з .Щержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг
УкраТни.

У разi купiвлi-продажу цiнних паперiв TaKi операцiI вiдображаються в облiку пенсiйного
фонду яа кiцець робочого дня, протягом якого здiйснювалися цi операцii.

24.:7. На пенсiйнi активи не мо}ке бlти звернене будь-яке стяIнення або застосована
конфiскацiя, якшо вони сформованi за рахунок коштiв, отриманих на пiдставах, що Ее

.суперечать законодавству.
Активи Фонду (пенсiйнi активи) формуються за рахунок BHecKiB до Фонду (пенсiйних

BHecKiB) таiприбlтку (збитку) вiд iнвестування BHecKiB.

Сукупний прибуток (збиток) вiд iнвестування активiв Фонду складасться з:

1) пРибутку (збитку) вiд здiйснення операцiй з активами Фонду;
2) пасивних доходiв, отриNIаних на активи Фонду (вiдсотки, якi нарахов}тоться та

виплачуютъся на грошовi кошти, розмiщенi на депозитних банкiвських рахунках, прибуток,
який отримуеться на активи Фонду, розмiщенi у цiннi папери, тощо).

24.8, Розподiл прибутку (збитку) мiж учасниками Фонду здiйснюються пропорчiйно
сумам, вiдображених на ix iндивiдуаJIьних пенсiйних рахунках, на дату здiйснення розполiлу.

24.9, Облiк належних r{асникам Фонду часток прибутку (збитку) здiйснюсться
адмiнiстратором на iндивiдуальних пенсiйних рахунках.

24.|О. Використання прибутку, отриманого вiд пенсiйних активiв для цiлей, не
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25. Використання пенсiйних активiв Фонду та обмеження iнвестицiйноТ дiяльностi з
пенсiйнипIи активами

25.1. Пенсiйнi активи, що накоrrичуються у Фондi, мо}куть бути використанi виключно
для цiлей iнвестицiйноi дiяльностi Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками
та оплати витрат, пов'язаних iз здiйсненням недер}кавного пенсiйного забезпечення, а саме:

1) iнвестування з метою отримання доходу на користь учасникiв Фонду;
2) виконання логоворiв виIIлати пенсiТ на визначений строк, укладених з учасниками

Фонду, та для здiйснення одноразових пенсiйних виплат,
3) оплати договорiв страхування довiчноТ пенсii та договорiв страхування ризику

настання iнвалiдностi або cMepTi учасника Фонду, укладених iз страховою органiзацiею;
4) оплати послуг адмiнiстратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг,

пов'язаних з функцiонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення iнформацiТ про його
дlяльнlсть;

5) сплати винагороди за надання послуг з управлiння активами Фонду;
6) оплати послуг Зберiгача:
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевiрок Фонду;
8) оплати послуг торговцiв цiнними паперами (посередникiв), витрат на ведення облiку та

перереестрацiю прав власностi на активи Фонду;
9) оплати iнших послуг, здiйснення яких передбачено нормативно-правовими актами з

питань недержавного пенсiйного забезпечення та на оплату яких мо}куть бути використанi
пенсiйнi активи;

10) використаЕня пенсiйних активiв для iнших цiлей заборонясться.
25.2. Пенсiйнi активи не можуть включатися до лiквiдацiйноi маси Зберiгача Фонду в разi

визнання його банкругом.
25.З. Фонд може }тшасти договiр страхування ризику настання iнвалiдностi або cMepTi

учасника Фонду для Bcix 1^rасникiв Фонду за рахунок частини ik пенсiйних BHecKiB. Порядок
укладання такого договору та розмiр страхового внеску за таким видом страхування
визначаються у колективному логоворi.

25.З.1. Розмiр страхового внескуза таким видом страхування вiдповiдно до цiсiстаттi не
може перевищувати одного вiдсотка розмiру пенсiйного внеску, сплачуваного учасником
Фонду або за учасника Фонду, який виявив бажання брати участь у такому видi страхування.

25.З.2. Сtрахування ризику настання iнвалiдностi або cMepTi r{асника Фонду
здiЙснюстьСя згiдно з Законом Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та iншими
НОРМаТИВНР;ПРаВОВИМИ аКТаМИ З ПИТаНЬ СТРаХУВаННЯ.

. 25,4,, асаба, шдо здiйснюе управлiння активами Фонду, пiд час провадження нею TaKoi

1) формувати пенсiйнi активи за рахунок позикових (кредитних) коштiв;
2) надаВати майновi гарантii, забезпеченi пенсiйними активами, або будь-якi кредити

(позики) за рахунок пе_нсiйних активiв;
'3) укладати угоди кугriвлi-прода}ку або мiни пенсiйних активiв з обов'язковою умовою

зворотного викупу;
4) тримати на банкiвських депозитних рахунках та в ощадних сертифiкатах банкiв бiльш.

як 40 (сорок) вiдсоткiв загальноТ BapTocTi пенсiйних активiв Фонду, при цьому не бiльш як 10
(десять) вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв в зобов'язаннях одного банку;

5) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери одного eMiTeHTa бiльш як 5
(п'ять) вiдсоткiв загальноТ BapTocTi пенсiйних активiв (KpiM цiнних паперiв, погашення та
отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, та у випадках,
визначених цим Статутом та законодавством Украiни); 

I

6) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери, доходи за якими гарантовано
Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, бiпьш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв загальцоi BapTocTi пенсiйних
активiв;

7) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери, доходи за якими гарантовано
Радою MiHicTpiB ABToHoMHot Республiки Крим, та облiгацii мiсцевих позик бiльш як 20
(двадцять) вiдсоткiв загальноТ BapTocTi пенсiйних активiв ;

20



8) придбавати або додатково iнвестувати в облiгацii пiдприемств, емiтентами яких €

резиденти УкраТни, бiлъш як 40 (сорок) вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв;
9) придбавати або додатково iнвестувати в акцii украiЪських eMiTeHTiB бiльш як 40 (сорок)

вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв;
10) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери iноземних eMiTeHTiB бiльш як 20

(двадцять) вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв;
1 1) придбавати або додатково iнвестувати в iпотечнi цiннi папери. визначенi

законодавством Украiни, бiльш як 40 (сорок) вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв;
12) придбавати або додатково iнвестувати в об'екти Hep}xoмocTi бiльш як 10 (десять)

вiдсоткiв загальноТ BapTocTi пенсiйних активiв;
1З) придбавати або додатково iнвестувати в банкiвсъкi метали бiльш як 10 (десять)

вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв ;

14) придбавати або додатково iнвестувати в iншi активи, не забороненi законодавством
Украiни, аJIе не зазначенi у цьому CTaTyTi, бiльш як 5 (п'ять) вiдсоткiв загальноТ BapTocTi

пенсiйних активiв;
1 5) емiтувати будь-якi борговi цiннi папери та похiднi цiннi папери;
16) придбавати цiннi папери, емiтентами яких е особи, визначенi в пiдпунктi 1 пункту

23.З. CTaTTi 23 Статуту
\7) придбавати цiннi папери, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим

агентством або кредитний рейтинг яких вiдповiдае спекулятивному рiвню за Нацiональною
шкалою, визначеною законодавством Украiни.

18) придбавати цiннi папери eMiTeHTiB кредитний рейтинг яких не визначено

уповноваженим Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких вiдповiдае
спекулятивному рiвню за Нацiональною шкuшIою, визначеною законодавством УкраiЪи.

i9) тримати кошти на банкiвських депозитних рахунках та ощадних сертифiкатах банкiв,
кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких
вiдповiдае спекулятивному рiвню за Нацiональною шкалою, визначеною законодавством
Украiни.

25.5. Пiд час провадження дiяльностi, пов'язаноТ з iнвестуванням пенсiйних активiв
Фонду, дозволясться придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папериl емiтентами яких с

Засновник, не бiльш як 5 (п'ять) вiдсоткiв загальноi BapTocTi пенсiйних активiв, з дотриманнrIм
iнших вимог щодо складу i структури пенсiйних активiв, установлених Законом Украiни "Про
недержавне пенсiйне забезпечення" та цим Статутом, а протягом перших п'яти poKiB з

початку заснування фонду - не бiльш як 10 (лесять) вiдсоткiв загалъноi BapTocTi пенсiйних
активlв.

25.6: Купiвля-продаж цiнних паперiв украiЪських eMiTeHTiB здiйснюсться з дотриманням
вимог Закозу .Украiни 

"Пр9 недержавне пенсiйне забезпечення" та iнших норN4ативно-
правових aKTlB тlлъки на органlзацlино оформленому ринку цiнних паперiв Украiни - фондовiй
бiржi абб в торговельно-iнформачiйнiй системi, зареестрованих у встановленому
законодавством порядку, якi вiдповiдають вимогам, визначеним Законом Украiни "Про
недер}кавне пенсiйне забезпечення".

25.7. Iнвестування пенсiйних активiв, призначених для виплати Фондом пенсii на
визначений строк або для виплати довiчноi пенсiI страховою органiзацiсю, здiйснюетъся
вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та вимог цiеi
CTaTTi Статуту.

РОЗДIЛ Ш РОЗШОДIЛ ТА СПАДКУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ АКТИВIВ

26. Розпоцiл пенсiйних активiв у разi розлучення подружжя,

',
26.1. Пенсiйнi кошти, накопиченi за час перебування у шлюбi одним з подружжя у Фсjндi с

спiльним майном подружжя, якщо iнше не передбачено шлюбним контрактом.
26,2. У разi розподiлу пенсiйних коштiв у зв'язку з розiрванням шлюбу кожна iз cTopiH

визначае вiдповiдно пенсitний фонд, страхову органiзацiю чи банкiвську установу, яка мас
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право на вiдкриття пенсiЙного депозитного рахунку, для передачi належноТ iЙ частини
пенсiйних коштiв та письмово повiдомляс rrро це адмiнiстратора Фонду.

27. Спадкування пенсiйних активiв

27.1. Пенсiйнi кошти успадков}тоться особою (особами), яка с спадкоемцем власника
таких коштiв згiдно з цивiльним законодавством Украiни.

27.2. Спадкоемець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох мiсяцiв пiсля
закiнчення строку для прийняття спадщини, подати адмiнiстратору Фонду заяву про
оформлення права на спадщину.

27.З. Успадкованi пенсiйнi кошти виплач)rються спадкосмцям як одноразова пенсiйна
виплата в порядку, визначеному Законом Украiни "Про недержавне пенсiйне забезгtечення" та
пенсiйною схемою.

РОЗДIЛ Х. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ФОНДУ

28. Лiквiдацiя Фонду

28.1. Лiквiдацiя Фонду здiйснюсться на шiдставi рiшення:
1) Засновника;
2) правонаступника Засновника Фонду.
28.2. Фонд лiквiдустъся у разi:
1) несплати BHecKiB протягом бiльше 12 мiсяцiв Засновником Фонду;
2) лiквiдацii без правонаступництва Засновника Фонду;
3) припинення участi у Фондi Bcix його 1часникiв.
28.З. Рiшення про лiквИацiю Фонду погоджусться з ,Цержавною комiсiею з регулювання

ринкiв фiнансових послуг Украiни.
28.4. У разi прийняття рiшенЕя про лiквiдацiю, Рада, до початку процедури лiквiдацii

Фонду у встановлений.Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни
TepMiH, зобов'язана повiдомити про це рiшення вкладникiв та }п{асникiв фонду, адмiнiстратора,
особу (осiб), що здiйснюе управлiння активами, Зберiгача та ,Щержавну комiсiю з реIулювання
ринкiв фiнансових послуг Украiни з обов'язковим повiдомленням учасникiв Фонду про дату
початку_ i.закiнчення перiоду лiкв iдацii Ф онду.

Z8.5. Рiшення про лiквiдацiю Фонду набирас чинностi за умови внесення змiн до
колектиЬного договору, якщо створення такого фонду було передбачено цим документом

28 б На пiдставi рiшення про лiквiдацiю, Рада приймае рiшення про визначенЕя сдиного
поточного рахуЕку Фонду та вiдкриття у Зберiгача спецiального лiквiдацiйного депозитного
рахунку, на який зараховуються Bci грошовi кошти з iнших paxyHKiB Фонду та Bci надходження
грошових,коттттiв вiд продажу активiв Фонду. Bci iншi рахунки Фонду пiдлягають закриттю.

,:,, 28.7. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функчiонування лiквiдацiйноi
KoMicii', процедура проведення лiквiдацii Фонду визначаються Щержавною комiсiею з

регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни,
28.8. Витрати на забезпечення дiяльностi лiквiдацiйноi KoMicii Фонду здiйснюються за

рахунок грошових коштiв Засновника.
28.9. Якrцо учасник Фонду пiсля отримання повiдомлення про лiквiдацiю Фонду не надав

у строк письмовоi заяви щодо передачi належних йому пенсiйних коштiв, належнi йому
пенсiйнi кошти передаються до вiдкритого пенсiйного Фонду, визначеного лiквiдацiйною
комiсiсю, на умовах та в порядку, встаЕовлених Щержавною комiсiсю з регулювання риiIкiв
фiнансових послуг УкраТни.

28.10. У разi лiквiдацiТ Фонду кошти 1^rасникiв Фонду вiдповiлно до'ik письмових заrIв

переводяться до iнших пенсiйних Фондiв, страхових органiзацiй або на пенсiйнi депозитнi
рахунки згiдно з лiквiдацiйним балансом Фонду та в порядку, встановленому ,Щержавною
комiсiсю з регулювання pIarKiB фiнансових послуг УкраiЪи.
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28.11. Передача пенсiйних коштlв 1ншим пенсrйним Фондам, страховим органiзаuiям або
на пенсiйнi депозитнi рахунки здiйснюеться лише в грошовiй формi безготiвковим платежем з

поточного рахунку Фонду, що лirсвiдусться.
28.|2. Передача коштiв здiйснюсться вiдповiдно до заяви учасника Фонду, лише пiсля

затвердження .Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи
лiквiдацiйного балансу Фонду i проводиться в строк не бiльше нiж один мiсяць з дня початку
процедури лiквiдацii Фонду.

28.1З. Фонд вважаеться лiквiдованим з дня скасування його реестрацiТяк юридичноi особи
та виключення з СДРПОУ.

28.14. Скасування реестрацii Фонду здiйснюеться на пiдставi поданого до !ержавноТ
KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни звiту про проведення лiквiдацii Фонду
за умови повного розрахунку з yciMa учасниками шляхом передачi Bcix коштiв учасникiв до
iнших пенсiйних Фондiв, страхових органiзацiй, на rrенсiйнi депозитнi рахунки або здiйснення
одноразовоi пенсiйноI вишлати у випадках, передбачених Законом УкраТни. "Про недержавне
пенсiйне забезпечення".

28.15. Порядок задоволення вимог (претензiй) вкладникiв i учасникiв та кредиторiв Фонду
у разi його лiквiдацii визначасться на пiдставi рiшення Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни.

28.|6. На вимоги, претензii уlасникiв Фонду не поширюеться строк позовноi давностi,
визначений законодавством,

28.11. Фонд Ее може бути проголошений банкрутом та лiквiдований за законодавством
про банкрутство.

РОЗДIЛ XI. ОШРИЛIОДНЕННЯ IНФОРМАЦII

30. Оприлюднення iнформацii

30.1. Адмiнiстратор вiдповiдно до законодавства оприлюднюе iнформацiю про дiяльнiсть
Фонду, якане е конфiденцiйною.: З0.2,,,Iнформац.iя оприлюднюеться шляхом опублiкування в друкованих та електронних
засобах масовоТ iвформачiТ, по телебаченню та радiомовленню, iншими шляха\4и в порядку,
встАновленому,Щержавною комiсiсю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни.

30.З. Iнформацiя про стан пенсiйних активiв, що облiковlтоться на iндивiдуальному
пенсiйному рахунку окремого учасника Фонду, с конфiденцiйною i не:пiдляга€ розголошенню
чи опублiкуванню.

З0.4. Адмiнiстратор у встановленому Законом Украiни uПро недержавне пенсiйне
забезпечення) порядку та вiдповiдним договором з Фондом подас звiтнiсть з недержавнрго
пенсiйного забезпечення Щержавнiй KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни
та Радi.
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РОЗДIЛ ХП. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

31. Порядок внесення змiн до Статуту Фонду

З1.1. Змiни до Статру Фонду, в тому числi змiни до пенсiйних схем, вносяться Радою за
погодженням з Засновником Фонду. BHeceHi змiни не мо}куть погiршувати умови пенсiйного
забезпечення учасникiв Фонду.

31.2. Змiни до Статуту Фонду, в тому числi до пенсiйних схем, подаються на ресстрацiю
Щержавнiй KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни Радою lrротягом семи
робочих днiв пiсля ix затвердхtення.

31.З. Рада надае BciM учасникам Фонду iнформацiю про змiни та доповнення, що
вносяться до Статуту, через адмiнiстратора Фонду протягом одного мiсяця з дня ix ресстрацii в
порядку, встановленому законодавством Украiни.

Невiд'смний додаток до Статуту:
Пенсiйна схема <<Внески, якi здiйснюються роботодавцем в залежностi вiд стажу роботи

працiвника в системi ТПП Украiни> JtlЪ1 на б (шiсть) аркушах.
Пенсiйна схема <<Внески, якi здiйснюються роботодавцем в залежностi вiд BiKy та стажу

працiвникa> Ns2 на б (шiсть ) аркушах.
Пенсiйна схема << Внески, якi здiйснюються роботодавцем в заJIежностi вiд BiKy та стажу

працiвника з урахуванням стажу роботи в державних установах>'NsЗ на б (шiсть ) аркушах.
Пенсiйна схема << Внески, якi здiйснюються роботодавцем в залежностi вiд BiKy i стажу

роботи працiвника в системi ТПП УкраiЪи > JЮ4 на б (шiсть ) аркушах.
Пенсiйна схема < Для використання фiзичною особою> }]Ъ5 на 5 (п'ять) аркушах.
Пенсiйна схема << Внески, якi здiйснюються роботоцавцем в залежностi вiд стажу

працiвника> Jtlbб на б (шiсть) аркушах.

Скрипченко С.П.
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-iЪ,. двадцять дев'ятого серпня двi тисячi шостого року, я, Оdарченко H.I.,
приватний HoTapiyc Киiвського мiського HoTapiajlbнoгo окруry, засвiдчуЮ BipHicTb

пiдпису президента торгово-промисловоi палати УкраiЪи Скрипченка Сергiя
парфеновича, який зроблено в моiй присутностi. Особу представника
встаIIовлено, tlовновalкення перевiрено.
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