ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду
1. Інформація про недержавний пенсійний фонд
Повне найменування

КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ТПП
УКРАЇНИ

Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34619298

Код території за КОАТУУ

8039100000

Дата державної реєстрації

10.10.2006
А00 № 110060
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Реєстраційний номер в Державному
реєстрі фінансових установ, серія та
номер свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи

12102050
ПФ №97

Банківські реквізити

Поточний рахунок: 26502471
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
код за ЄДРПОУ: 14282829
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4,
МФО: 334851

Електронна адреса

cpfucci.org.ua

Поштова адреса

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Контактні реквізити

телефон

факс

(044) 272-29-11

(044) 272-33-53 knpf@ucci.org.ua

E-mail

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я та по(у разі, якщо засновником є
батькові фізичної особи
юридична особа)
Торгово-промислова палата України
00016934
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Юридич
на особа
відповід
но до
переліку
*

Повне найменування

Ідентифік
аційний
код
ЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АДМ «АДМІНІСТРАТОР
35149434
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО

Дата та номер
ліцензії на
провадження
відповідного виду
діяльності,
найменування
органу, що її видав
Серія АБ № 115960
від 10.12.2007,
Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг
України

Місцезнаходження

04210, м. Київ,
проспект Героїв
Сталінграду, 12- Л,
тел. (044) 426-61-00

Дата
укладення
договору з
радою
пенсійного
фонду

19.07.2016

КУА

З

А

РЕЗЕРВУ»
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
№ 826 від 17.06.2015, 04210, м. Київ,
«КОМПАНІЯ З
22904759 Національна комісія проспект Героїв
УПРАВЛІННЯ
з цінних паперів та Сталінграду,12-Л,
фондового ринку
АКТИВАМИ
тел. (044) 426-61-16
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
РЕЗЕРВ»
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
Серія АЕ № 294712
ТОВАРИСТВО
від 14.02.2015,
04070, м. Київ, вул.
«ПЕРШИЙ
14282829 Національна комісія Андріївська, 4,
УКРАЇНСЬКИЙ
з цінних паперів та тел. (044) 231-71-83
фондового ринку
МІЖНАРОДНИЙ
БАНК»
Товариство з обмеженою
Свідоцтво
03150, м. Київ,
відповідальністю
Аудиторської палати вул. Предславинська,
«Міжнародна
23510442 України № 2170 від 43/2,
аудиторська група»
21.01.2001
тел. (044) 284-10-90

09.09.2016

15.09.2016

31.01.2017

_____________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор
(аудиторська фірма);

Уповноважена посадова особа Адміністратора
недержавного пенсійного фонду
Директор ТОВ «АПФ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
«03» квітня 2018 року

А. Самойлова

(прізвище)

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду станом на 31
грудня 2017 року
Корпоративний недержавний пенсійний фонд ТПП України - 34619298
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду

Одиниція виміру, грн.

Показники

Код
рядка

Дані на
початок
звітного
періоду

1

2

3

Наростаючим
підсумком на
кінець звітного
періоду
4

Частина перша
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних)
банківських рахунках, з них:
010

251858,41

851694,61

кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати
на визначений строк

011

0,00

0,00

ощадні (депозитні) сертифікати банків

012

0,00

0,00

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
радами відповідно до законодавства

020

0,00

0,00

у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

021

0,00

0,00

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України
030

234514,41

903018,54

у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

031

0,00

0,00

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України

040

24545,16

83940,97

у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк
Акції українських емітентів

041
050

0,00
6,25

0,00
0,00

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав

060

0,00

0,00

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

0,00

0,00

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до
Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” 071

0,00

0,00

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом,
визначеним відповідно до законодавства
072
Іпотечні цінні папери
080

0,00
0,00

0,00
0,00

у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк
Об’єкти нерухомості
Банківські метали
Дебіторська заборгованість

081
090
100
110

0,00
0,00
0,00
13638,25

0,00
0,00
0,00
6656,73

Активи, не заборонені законодавством України (з
розбивкою за видами активів)

120

0,00

0,00

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)
Кошти на поточному рахунку

130
140

524562,48
613,65

1845310,85
0,00

Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)
Частина друга

150

525176,13

1845310,85

Кредиторська заборгованість (р.161+р.162):
Неперсоніфіковані внески
Заборгованість з перерахування помилково сплачених
коштів

160
161

0,00
0,00

0,00
0,00

162

0,00

0,00

Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань
перед учасниками та перерахуванню коштів
(р.171+р.172), в тому числі

170

0,00

0,00

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до
іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика,
банку)

171

0,00

0,00

0,00

0,00

2391,51

8168,50

0,00

0,00

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
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не
здійснених оплат витрат недержавного пенсійного
фонду
180
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за
отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи
(з розбивкою за джерелами формування)
190
Загальна сума зобов’язань фонду

200

2391,51

8168,50

Чиста вартість активів фонду (р.150-р.200)

210

522784,62

1837142,35

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
Одиниця виміру, грн.
Показники

Код
рядка

Дані на
початок
звітного
року
3

1
2
Чиста вартість пенсійних активів на початок
звітного періоду
1
x
Частина перша
1. Надходження пенсійних внесків
Пенсійні внески від фізичних осіб
010
0,00
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців
020
0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб
030
9037121,14
Переведено кошти фізичної особи до недержавного
пенсійного фонду
040
0,00
Усього (р.010+р.020+р.030 +р.040)
050
9037121,14
2. Виконання зобов’язань перед учасниками
недержавного пенсійного фонду
0
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)
пенсійні виплати на визначений строк
одноразові пенсійні виплати
Перераховано пенсійних коштів до іншого
недержавного пенсійного фонду
Перераховано пенсійних коштів до страховика для
оплати договорів страхування довічної пенсії
Для оплати договорів страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника
Перераховано пенсійних коштів до банку для
відкриття депозитного пенсійного рахунку
(р.101+р.102), з них

Наростаючим
Усього за
підсумком на
останній рік
кінець
звітного року
4
5
x

522784,62

0,00
0,00
1302750,50

0,00
0,00
10339871,64

0,00
1302750,50

0,00
10339871,64
0,00

060
061
062

4766866,32
0,00
4766866,32

66881,17
0,00
66881,17

4833747,49
0,00
4833747,49

070

0,00

0,00

0,00

080

0,00

0,00

0,00

090

0,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з
виконання зобов’язань перед учасниками та
перерахування коштів (р.111+р.112), в тому числі

110

0,00

0,00

0,00

Заборгованість з перерахування пенсійних коштів до
іншої установи (іншого пенсійного фонду,
страховика, банку)

111

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Загальний обсяг зобов’язань перед учасниками
(р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)

120

4766866,32

66881,17

4833747,49

Витрати на оплату послуг Адміністратору,
наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та
не пов’язаних із здійсненням виплат та
переведень
130
Частина друга

0,00

0,00

0,00

140
141
142

-1170,24
-210034,00
208863,76

-11458,93
0,00
-11458,93

-12629,17
-210034,00
197404,83

150
151
152
160
161
162

0,00
0,00
0,00
4137,00
4137,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4137,00
4137,00
0,00

170
171
172
180
181
182

40787,54
491560,63
-450773,09
-1649819,39
200150,05
-1849969,44

8,46
0,00
8,46
14,75
14,75
0,00

40796,00
491560,63
-450764,63
-1649804,64
200164,80
-1849969,44

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав (р.191+р.192):
дохід від продажу
переоцінка
Aкції іноземних емітентів (р.201+р.202):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):
дохід від продажу
переоцінка
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):
дохід від продажу
переоцінка

190
191
192
200
201
202
210
211
212
220
221
222

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Об’єкти нерухомості (р.231+р.232):
дохід від продажу
переоцінка
Банківські метали (р.241+р.242):
дохід від продажу
курсова різниця
Списання кредиторської заборгованості

230
231
232
240
241
242
250

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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):
дохід від продажу
переоцінка
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України (р.171+р.172):
дохід від продажу
переоцінка
Акції українських емітентів (р.181+р.182):
дохід від продажу
переоцінка

Вибуття активів, які перестають відповідати такому
стану, за якого вони визнаються активами (із
зазначенням активу)
іншими активами, не забороненими законодавством
України (з розбивкою за видами активів)
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)

260

0,00

0,00

0,00

270

0,00

0,00

0,00

280

-1606065,09

-11435,72

-1617500,81

2.Пасивний дохід, отриманий на активи
недержавного пенсійного фонду:
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних
(депозитних) банківських рахунках
Дохід від боргових цінних паперів
(р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+ р.307):
цінних паперів, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України

0

0,00

290

1728990,16

68957,52

1797947,68

300

552513,12

85657,27

638170,39

301

229479,34

59943,55

289422,89

302
303

8479,26
8505,00

0,00
0,00

8479,26
8505,00

304

306049,52

25713,72

331763,24

305

0,00

0,00

0,00

облігацій іноземних емітентів

306

0,00

0,00

0,00

іпотечних цінних паперів

307

0,00

0,00

0,00

Дивіденди від (р.311+р.312):

310

59168,06

0,00

59168,06

акцій українських емітентів

311

59168,06

0,00

59168,06

акцій іноземних емітентів

312

0,00

0,00

0,00

Плата за користування об’єктами нерухомості

320

0,00

0,00

0,00

330

0,00

0,00

0,00

340

293,07

1245,76

1538,83

350

0,00

0,00

0,00

360

2340964,41

155860,55

2496824,96

370

-3073812,31

0,00

-3073812,31

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
радами відповідно до законодавства
облігацій місцевих позик
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти
України
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у
банківських металах
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на
поточному рахунку
Дохід від користування іншими активами, не
забороненими законодавством України (з розбивкою
за видами активів)
Усього (р.290+р.300+р.310+
р.320+р.330+р.340+р.350)
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного
фонду
Витрати, що відшкодовуються за рахунок
пенсійних активів

0,00

0,00

Витрати на оплату послуг з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(р.381+р.382+р.383+р.384), з них:
послуги з адміністрування недержавного пенсійного
фонду
агентські послуги, пов’язані з функціонуванням
недержавного пенсійного фонду
рекламні послуги
витрати на оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду
Винагорода за надання послуг з управління активами
недержавного пенсійного фонду
Оплата послуг зберігача
Оплата послуг з проведення планових 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:
послуг торговців цінними паперами (посередника)
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав
власності на цінні папери
Оплата нотаріальних послуг
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав
власності на нерухомість
Оплата послуг з оцінки об’єктів інвестицій у
порядку, передбаченому законодавством
Оплата послуг, пов’язаних з використанням
(експлуатацією) нерухомого майна
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
Оплата інших послуг, які не заборонені
законодавством з питань недержавного пенсійного
забезпечення (судовий сбір)
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)
Прибуток (збиток) від інвестування активів
недержавного пенсійного фонду
(р.280+р.360+р.370)-р.490
Чиста вартість пенсійних активів на кінець
звітного періоду (р.050-р.120-р.130+р.500)
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р.
1)

380

633531,17

53498,85

687030,02

381

626916,17

53498,85

680415,02

382
383

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

384

6615,00

0,00

6615,00

390
400

610858,56
92882,19

2377,76
8559,82

613236,32
101442,01

410

25900,00

0,00

25900,00

420

36745,14

1500,00

38245,14

421

36745,14

1500,00

38245,14

422
430

0,00
865,00

0,00
0,00

0,00
865,00

440

0,00

0,00

0,00

450

0,00

0,00

0,00

460

0,00

0,00

0,00

470

1800,00

0,00

1800,00

480

5975,15

0,00

5975,15

490

1408557,21

65936,43

1474493,64

500

-3747470,20

78488,40

-3668981,80

2

х

х

1837142,35

3

x

x

1314357,73

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
Одиниця виміру, грн.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
На початок
звітного року
(Ап, грн.)

На кінець
звітного року
(Ак, грн.)

522784,62

1837142,35

Чиста вартість одиниці пенсійних
активів

Зміни протягом На початок
звітного року* (За, звітного
%)
року (Вп,
грн.)
251,41

0,144616

На кінець
звітного року
(Вк, грн.)

Зміни
протягом
звітного
року** (Зв,
%)

0,154891

7,10

_________________
* 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 пенсійного фонду
«26» березня 2018 року

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду
«26» березня 2018 року
Уповноважена посадова особа зберігача
пенсійного фонду
«29» березня 2018 року

Лиховид О. Е.
(прізвище)

Самойлова А. І.
(прізвище)

Бурлаченко В. В.
(прізвище)

Опис інвестиційної політики Корпоративного недержавного пенсійного фонду
Торгово-промислової палати України
Основні напрями інвестиційної політики Фонду
Основними напрямами здійснення Інвестиційної політики недержавного пенсійного фонду (далі – Фонду
або НПФ) є розміщення коштів в цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України, місцевими радами відповідно до законодавства; в депозити та ощадні сертифікати банківських
установ; в акції українських емітентів та в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України; в цінні
папери іноземних емітентів; в іпотечні цінні папери; в об'єкти нерухомості; в банківські метали та інші активи, не
заборонені чинним законодавством України.
Рада Фонду розробляє основні напрямки інвестиційної політики Фонду з урахуванням результатів
проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності, рекомендацій особи, що здійснює управління активами
Фонду, та з залученням консультантів з інвестиційних питань, коли це необхідно.
Інвестиційна політика Фонду орієнтована на довгострокові, надійні вкладення, та передбачає:
діяльність в інтересах учасників Фонду;
можливість своєчасного виконання Фондом зобов'язань перед учасниками;
дотримання мінімального рівня ризику при обранні об'єктів інвестування.

•
•
•

Інвестиційна стратегія Фонду визначається як консервативна. Консервативна стратегія передбачає
отримання середнього стабільного доходу при мінімальному рівні ризику в цілях збереження і примноження
пенсійних накопичень, використання системи контролю ризиків. Така стратегія передбачає розміщення активів у
різноманітні фінансові та нефінансові об`єкти інвестування, здійснення операцій з ними з метою поточної
оптимізації складу та структури пенсійних активів, підтримання їх збалансованої ліквідності.
Критерії та показники, за якими здійснюється відбір об'єктів для інвестування:
Основними ознаками інвестиційної привабливості об`єктів інвестування є висока надійність, доходність та
ліквідність вкладення коштів в такі об'єкти. Для консервативного інвестора, яким є Фонд, важливим є оптимальне
поєднання цих ознак.
З метою дотримання зазначених вище умов інвестування пенсійних активів висуваються такі критерії
щодо вибору окремих об'єктів інвестування:
1) у частині гарантування повернення пенсійних активів – забезпечення (в різних формах) зобов'язань
емітента за цінними паперами;
2) у частині гарантування доходності за об`єктами інвестування з фіксованим доходом – наявність доходу
за таким об`єктом інвестування за ставкою, що перевищує рівень інфляції;
3) у частині підтримки ліквідності окремих інвестиційних інструментів – наявність зобов'язань емітента
або його гаранта щодо обов'язкового викупу цінних паперів взагалі або за певних обставин.
Крім того, при відборі об’єктів для інвестування з фіксованою дохідністю (облігації або депозити)
особлива увага приділяється кредитному рейтингу емітентів та банків, який повинен бути не нижче інвестиційного
рівня (uaBBB).
Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами Фонду
права:

Особа, що здійснює управління активами Фонду, під час провадження нею такої діяльності не має

1)

використовувати пенсійні активи Фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення
яких не пов'язане з функціонуванням Фонду, в тому числі власних;

2)

здійснювати за рахунок активів Фонду операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі
цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до Закону України «Про
недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон);

3)

від імені Фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок
пенсійних активів Фонду;

4)

укладати від імені Фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних
активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами (ІСІ), які
знаходяться у неї в управлінні;

5)

інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених Законом та нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі - НКЦПФР);

6)

безоплатно відчужувати пенсійні активи Фонду;

7)

укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм чинного законодавства;

8)

придбавати цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування (далі – ІСІ), якщо інше не
передбачено нормативно-правовими актами НКЦПФР;

9)

придбавати в активи Фонду векселі, похідні цінні папери;

10)

укладати від імені Фонду договори, які відповідно до чинного законодавства можуть бути укладені лише
Радою Фонду;

11)

відчужувати майно, яке становить активи Фонду, на користь іншого пенсійного фонду, активами якого вона
управляє;

12)

придбавати цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління активами пенсійних
фондів, адміністратор (крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством), аудитор (аудиторська
фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими Фондом укладено
відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники Фонду (крім випадків, прямо передбачених чинним
законодавством);

13)

передовіряти управління активами Фонду іншій особі, що здійснює управління активами недержавних
пенсійних фондів;

14)

формувати пенсійні активи Фонду за рахунок позикових (кредитних) коштів;

15)

надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами Фонду, або будь-які кредити (позики) за
рахунок пенсійних активів Фонду;

16)

укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів Фонду з обов’язковою умовою зворотного
викупу;

17)

тримати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як
50 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду, при цьому не більш як 10 відсотків загальної
вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку;

18)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості
пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України, та у випадках, визначених Законом);

19)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів
України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду;

20)

придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості
пенсійних активів;

21)

придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більш
як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду;

22)

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості
пенсійних активів Фонду;

23)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більш як 20 відсотків загальної
вартості пенсійних активів;

24)

придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації та іпотечні сертифікати більш як 40 відсотків
загальної вартості пенсійних активів Фонду;

25)

придбавати або додатково інвестувати в об’єкти нерухомості більш як 10 відсотків загальної вартості
пенсійних активів Фонду;

26)

придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та
депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більш як 10 відсотків загальної вартості
пенсійних активів Фонду;

27)

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, не заборонені законодавством України, але не
зазначені у статті 49 Закону, більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду;

28)

емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери.
Пенсійні активи Фонду в цінних паперах не можуть включати:

1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, особа, що здійснює управління пенсійними активами,
адміністратор, аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги,
з якими Фондом укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи, засновник Фонду;
2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі (крім випадків, коли кредитний рейтинг облігацій
відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою);
3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не встановлено
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нормативно-правовими актами НКЦПФР;
4) векселі;
5) похідні цінні папери.
Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать
чинному законодавству.
Пенсійні активи Фонду не можуть бути предметом застави і повинні використовуватися лише на цілі,
передбачені статтею 48 Закону. На пенсійні активи Фонду не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями
засновників Фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, адміністратора,
зберігача Фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії учасником Фонду
або договір страхування ризику настання інвалідності чи смерті учасника Фонду. На пенсійні активи Фонду не
може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів,
отриманих на підставах, що не суперечать чинному законодавству.
Пенсійні активи Фонду у цінних паперах складаються з:
1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,
місцевими радами відповідно до законодавства;
2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам,
установленим НКЦПФР;
3) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає
інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій
біржі, що відповідає вимогам, установленим НКЦПФР;
4) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при
цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються
НКЦПФР;
5) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до підпункту 4 цього
пункту Інвестиційної декларації;
6) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли
лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у
торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність
не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно
до підпункту 4 цього пункту Інвестиційної декларації.
Викладені в Інвестиційній декларації обмеження щодо управління та розміщення пенсійних активів є
обов’язковими для виконання та застосування особою, що здійснює управління активами Фонду і зберігачем
Фонду.
У випадку, коли інвестиційні обмеження порушуються внаслідок зміни суми пенсійних активів особа, що
здійснює управління активами Фонду, зобов’язана:
1) повідомити адміністратора та Раду Фонду протягом 3 робочих днів з дня виникнення зазначеної
невідповідності;
2) привести склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30
днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі
котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду.
Купівля-продаж цінних паперів українських емітентів здійснюється з дотриманням вимог Закону та інших
нормативно-правових актів тільки на організаційно оформленому ринку цінних паперів України - фондовій біржі
або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, які
відповідають вимогам, визначеним у пункті 2 частини другої статті 47 Закону.
Інвестування пенсійних активів, призначених для виплати Фондом пенсії на визначений строк або для
виплати довічної пенсії страховою організацією, здійснюється відповідно до вимог Закону.
Вимоги до складу та структури пенсійних активів Фонду
Склад та структура пенсійних активів Фонду :
№ з/п

Об’єкт інвестування активів Фонду

Максимальний відсоток інвестування пенсійних
активів Фонду в об’єкт інвестування (% від загальної
вартості пенсійних активів Фонду)

1.1.

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків

50

1.2.

Депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку

10

2.

Цінні папери, а саме:

3

2.1.

Цінні папери одного емітента

5

2.2.

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України

50

2.3.

Облігації місцевих позик

20

2.4.

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

40

2.5.

Акції українських емітентів

40

2.6.

Цінні папери іноземних емітентів

20

2.7.

Іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати,
заставні)

40

3.

Об`єкти нерухомості, в т.ч. земельні ділянки

10

4.

Банківські метали

10

5.

Інші активи, а саме:
- Предмети антикваріату
- Предмети живопису
- Об’єкти інтелектуальної власності
- Нумізматичні та філателістичні раритети
- Інші активи, не заборонені законодавством України
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Пенсійні активи, що інвестуються в цінні папери іноземних емітентів можуть спрямовуватись на купівлю
цінних паперів лише таких країн, які входять до організації економічного співробітництва і розвитку.
Вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами Фонду
До осіб, які можуть здійснювати управління активами Фонду відносяться:
-

компанія з управління активами;

-

професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами
відповідно до законодавства.

Для управління активами фонду можуть залучатися кілька осіб. В такому порядок (критерії) розподілу
активів Фонду між такими особами визначається рішеннями Ради Фонду та укладеними з такими особами
договорами.
Компанія з управління активами та професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження
діяльності з управління активами відповідно до законодавства повинні відповідати вимогам, які встановлені
НКЦПФР та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг) щодо досвіду роботи на ринку фінансових послуг, розміру власного капіталу, кваліфікаційного
рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами
накопичувальної системи пенсійного страхування іншим вимогам, які встановлені для осіб, які здійснюють
управління пенсійними активами недержавних пенсійних фондів,згідно вимог чинного законодавства.
Вищевказані фахівці не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини та займатися підприємницькою
діяльністю.
Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами Фонду, зобов’язана:
1) здійснювати операції щодо управління активами Фонду відповідно до цієї Інвестиційної декларації та
укладеного договору про управління активами Фонду;
2) надавати Раді Фонду інформацію для забезпечення прозорості інвестиційного процесу, обґрунтування
інвестиційних рішень, моніторингу стану об’єктів інвестування, що входять до портфелю Фонду, та їх емітентів;
3) подавати щороку Раді Фонду пропозиції щодо внесення змін до Інвестиційної декларації Фонду
(щоквартально – аналіз ефективності інвестиційної діяльності Фонду);
4) надавати звітність, передбачену чинним законодавством та договором про управління активами Фонду, з
Радою Фонду.
Для здійснення операцій з активами Фонду на іноземних ринках відповідно до законодавства України
можуть залучатися нерезиденти.
Порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів Фонду
Контроль за інвестуванням пенсійних активів Фонду здійснюють Рада Фонду, зберігач, засновники Фонду,
НКЦПФР, Нацкомфінпослуг.
Рада пенсійного Фонду зобов’язана аналізувати звітність особи, що здійснює управління активами Фонду,
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зберігача, адміністратора Фонду та заслуховувати звіти зазначених надавачів послуг. За наслідками проведеної
роботи (перевірки, аналізу показників і та ін.) Рада зобов’язана вживати заходів задля покращення якості
управління активами Фонду.
Зберігач, отримавши розпорядження від особи, яка здійснює управління активами Фонду, щодо операцій з
цінними паперами та іншими активами, перевіряє їх на відповідність діючому законодавству і Інвестиційній
декларації Фонду.
У разі виявлення порушень положень законодавства України або Інвестиційної декларації Фонду, зберігач
протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення зобов’язаний письмово надати відповідну
інформацію Раді Фонду, адміністратору, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, а також особі, що вчинила це порушення.
Зберігач подає встановлену Законом та НКЦПФР звітність щодо управління активами Фонду Раді Фонду,
адміністратору та НКЦПФР.
Зберігач перевіряє підрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду і у разі зменшення цієї
вартості протягом року більше ніж на 20 відсотків зобов’язаний повідомити про це Раду Фонду НКЦПФР та
Нацкомфінпослуг.
Отримавши повідомлення від зберігача про виявлені порушення та/або про неефективне управління
пенсійними активами Фонду, Рада Фонду, адміністратор, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг в межах своєї компетенції
вживають заходи по усуненню виявлених порушень та/або недоліків.
Засновники Фонду періодично заслуховують звіти Ради Фонду з питань, віднесених до її компетенції,
приймають рішення щодо покращення роботи Ради Фонду з організації роботи по управлінню активами Фонду та
щодо оплати послуг залучених консультантів з інвестиційних питань, коли це необхідно.
Державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами Фонду,
здійснюється НКЦПФР в межах повноважень та в порядку, передбачених чинним законодавством. У разі
виявлення порушень в управлінні активами НКЦПФР накладає в межах своєї компетенції фінансові санкції та
зобов’язана письмово повідомляти про це Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких
санкцій.
З метою підвищення ефективності контролю за інвестуванням пенсійних активів відповідно до Закону
особа, що здійснює управління активами Фонду, подає встановлену НКЦПФР звітність щодо управління активами
Фонду Раді Фонду, адміністратору Фонду та НКЦПФР.
З метою підвищення ефективності роботи особи, що здійснює управління активами Фонду, дані про зміни
чистої вартості пенсійних активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду оприлюднюються
через друковані та електронні засоби масової інформації, мережа Інтернет.
З метою забезпечення контролю за діяльністю особи, яка здійснює управління активами, Рада Фонду
також щоквартально здійснює перевірку динаміки зміни вартості чистих активів Фонду та вартості одиниці
пенсійних внесків.
Ризики, пов’язані з інвестуванням у активи, визначені законодавством
З метою управління ризиками, Радою Фонду та особою, яка здійснює управління пенсійними активам Фонду
проводиться безперервний аналіз ситуації та можливих ризиків, і прийняття рішень щодо попередження,
зменшення або уникнення впливу цих ризиків.
З метою управління ризиками особа, яка здійснює управління активами, щоквартально надає Раді Фонду данні
щодо структури активів Фонду (у розрізі емітентів цінних паперів, банків та інших об’єктів інвестування), а також
данні щодо зміни вартості одиниці пенсійних внесків, як показника, що характеризує дохідність активів Фонду.
З метою управління ризиками особа, яка здійснює управління активами щоквартально надає Раді Фонду данні у
розрізі кожного інвестиційного вкладення (цінного паперу, депозиту і та ін.) з вказанням їх поточної вартості,
дохідності (для депозитів та облігацій) та вартості купівлі даного активу.
При прийнятті рішення про інвестування активів Фонду, з метою збереження пенсійних коштів,
враховуються наступні можливі види ризиків та застосовуються наступні засоби їх мінімізації:
№
1.

Ризики
Законодавчі ризики (несприятливі зміни податкового
законодавства, законодавства у сфері недержавного
пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) та ін.

Засоби мінімізації

• через участь в об’єднаннях професійних суб’єктів ринку НПЗ;
• відстеження змін в законодавстві ще на стадії проектів законодавчих та
нормативних актів;

• розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства, їх просування
через участь в об’єднаннях професійних суб’єктів ринку НПЗ.

2.

Макроекономічні ризики (валютний, інфляційний, та
ін.)

• моніторинг макроекономічних показників;
• оперативне коригування інвестиційної політики з урахуванням динаміки

3.

Ринкові ризики (ризик низької ліквідності інструментів

• постійний моніторинг тенденцій ринку, його кон’юнктури;

макроекономічних показників.
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інвестування, ризик обмеженості інструментів
інвестування, ризик зміни кон’юнктури)
4.

5.

Інституціональні ризики (ризик нестабільності окремих
політичних сил або персоналій, що прямо або
опосередковано володіють емітентами інструментів
інвестування, ризик вибору компанії з управління
активами)
Ризики вибору об’єктів інвестування

•
•
•
•

планування фінансових потоків Фонду;
диверсифікація інструментів інвестування.
виявлення реальних власників емітентів;
постійний моніторинг політичного становища реальних власників
емітентів;
система критеріїв відбору компаній з управління активами.

•
• узгодження Радою Фонду системи критеріїв вибору об’єктів інвестування
та прийняття інвестиційних рішень;

• встановлення Радою Фонду системи спеціальної звітності осіб, які

здійснюють управління пенсійними активами Фонду для забезпечення
прозорості інвестиційного процесу, обґрунтування інвестиційних рішень,
моніторингу стану об’єктів інвестування, що входять до портфелю Фонду.

6.
7.

Ризик незбалансованості структури активів та пасивів
Фонду
Кредитний ризик (ризик неповернення коштів
емітентом облігацій або банком – держателем депозиту)

• планування грошових потоків Фонду (надходжень та зобов’язань).
• перевірка наявності та постійний моніторинг змін кредитного рейтингу,
який повинен бути не нижче інвестиційного рівня (uaBBB);

• проведення особою, яка здійснює управління пенсійними активами

Фонду самостійного аналізу господарської діяльності емітента/банка за
власними методиками.
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