
 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

03.03.2022 м. Київ № 141 

 

 

Про порядок проведення 

операцій з активами 

недержавних пенсійних фондів 

на період дії воєнного стану 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 

регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 

від 24.02.2022р., з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку №136 від 24.02.2022р., 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. На часткове уточнення положень підпункту 2 пункту 3 рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №136 від 

24.02.2022р. за умови технічної можливості та належної взаємодії між 

компанією з управління активами, зберігачем активів та адміністратором 

НПФ, зокрема щодо проведення розрахунку чистої вартості одиниці 

пенсійних активів відповідного НПФ не рідше ніж раз на місяць (але при 

кожному проведенні операцій передбачених цим пунктом), дозволити 

наступні операції з активами НПФ: 

1) зберігачі активів НПФ мають право виконувати розпорядження 

адміністраторів недержавних пенсійних фондів щодо здійснення виплат  

особам учасникам недержавного пенсійного фонду, з якими укладено 

договір про виплату пенсії на визначений строк, відповідно до умов таких 

договорів, одноразових пенсійних виплат учасникам (спадкоємцям 

учасників) за наявності підстав передбачених законодавством, та за умови 

відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам 

недержавного пенсійного фонду; 

2) зберігачі активів мають право виконувати розпорядження компанії з 

управління активами щодо укладання нових договорів щодо розміщення 

коштів на депозитних рахунках банків; 



 

 

3)   при розрахунку вартості активів та чистої вартості активів мають 

враховуватися кошти, отримані в результаті отримання пасивних доходів на 

активи НПФ; 

4) зберігачі активів мають право виконувати розпорядження компанії з 

управління активами щодо придбання за рахунок коштів НПФ державних 

цінних паперів згідно додатку до рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку №137 від 28.02.2022р. 

2. Компаніям з управління активами разом з зберігачем активів 

відповідного НПФ, у встановленому законодавством порядку, забезпечити 

здійсненням відповідного перерахунку чистої вартості одиниці пенсійних 

активів.  

3. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів забезпечити 

відображення в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних 

пенсійних фондів наслідків операцій, проведених відповідно до пунктів 1 та 

2 цього рішення.  

4. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на 

офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до 

розподілу повноважень.  

 

 

 Голова Комісії Р. Магомедов 

 
 
 
 
 

Протокол засідання Комісії 

від 03.03.2022 № 12 

 

 


