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РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким передбачено 
створення в Україні нової пенсійної системи. Нова пенсійна система 
передбачає існування трьох рівнів, а саме: солідарної системи (першого 
рівня), обов'язкової накопичувальної системи (другого рівня) та 
недержавного пенсійного забезпечення (третього рівня). 
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Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її 
складовими ризики, пов'язані зі змінами в демографічній ситуації (до чого 
більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці і на ринку 
капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі). Такий 
розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему більш фінансово 
збалансованою та стійкою, що застрахує громадян від зниження 
загального рівня доходів після виходу на пенсію і є принципово важливим 
та вигідним для них. 

  

НЕДЕРЖАВНЕ 
ПЕНСІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ 
ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ 

СТРАХУВАННЯ 

Перший рівень: 
Загальнообов’яз
кова солідарна 
система 
пенсійного 
страхування, що 
фінансується за 
рахунок коштів 
Пенсійного 
фонду України 

Другий рівень: 
Складова 
частина 
загальнообов’яз
кової системи 
пенсійного 
страхування. 

Не впроваджено  

Третій рівень: 
Система 
недержавного 
пенсійного 
забезпечення.  
На засадах 
добровільної 
участі громадян. 
Впроваджена у 
2004 році  
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У 2007 році Національним банком України було створено 

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку 

України (далі – Фонд) та укладено пенсійний контракт на користь усіх 

працівників Національного банку. 

Мета заснування Фонду – створення умов для належного 
матеріального забезпечення працівників після їх виходу на пенсію, 
залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів, зменшення 
плинності кадрів. 

 
 

РОЗДІЛ 2. ЯК ПРАЦЮЄ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор 
недержавного 

 пенсійного 
фонду  

Компанія з 
управління 
 активами 

Зберігач - 
банківська 
установа 

Здійснює 
адміністрування 

Фонду 
 

Інвестує 
пенсійні активи 

у фінансові 
інструменти,  
передбачені 

ЗУ “ПРО НПЗ” 
 (депозити, 

цінні папери, 
нерухомість, 

т.п.) 

Відкриває та 
веде поточний  

рахунок, 
здійснює всі 

операції  
з активами, 

зберігає  
ЦП та інші 
документи 

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД – неприбуткова організація, яка 
функціонує виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь 
учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та 
здійснює пенсійні виплати учасникам Фонду 
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Пенсійні накопичення на Вашому персональному рахунку у Фонді 

складаються з пенсійних внесків та фінансового результату 

інвестування активів

Поточний 
рахунок Фонду 

Розподіл між 
учасниками Фонду 

 

 

Пенсійний 
внесок від НБУ 

Індивідуальна сплата 
пенсійних внесків 

Будь-які 
надходження у 

вигляді прибутку 
від інвестування 
та/або продажу 
(оренди) активів 

Депозити у державних 
банках та надійних 
банках з іноземним 

капіталом 

 

Облігації внутрішньої 
державної позики 

Розподіл між 
учасниками Фонду 

 

Прибуток ₴ 
 

Прибуток ₴ 
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РОЗДІЛ 3. ЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, 
ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ НА СВОЮ КОРИСТЬ 

Відповідно до ст. 166.3.5 Податкового кодексу України фізичні особи – 
платники податку на доходи фізичних осіб мають право включити до 
складу податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника 
податку за наслідками звітного податкового року, такі фактично здійснені 
ним протягом звітного податкового року витрати: 

1. суму витрат платника податку на сплату пенсійних внесків 
недержавному пенсійному фонду за пенсійним контрактом з недержавним 
пенсійним фондом, що не перевищують 2690 гривень на місяць (відповідно 
до п. 169.4.1. Податкового кодексу України); 

2. у разі страхування члена сім'ї платника податку першого ступеня 
споріднення (дітей, батьків, чоловіка, дружини) або за пенсійним 
контрактом з недержавним пенсійним фондом, на користь такого члена 
сім'ї чи за їх сукупністю – ніж 50% від 2690 гривень на місяць, а саме не 
більше, ніж 1345 гривень на місяць (відповідно до п. 166.3.5 Податкового 
кодексу). 

Підстави для нарахування податкового кредиту з зазначенням 
конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій 
декларації, яка подається до кінця року, наступного за звітним.   

Витрати, понесені фізичною особою-платником податку, які він може 
включити до складу податкового кредиту, повинні бути підтверджені 
документально. Таким документальним підтвердженням щодо сплачених 
внесків до недержавного пенсійного фонду є пенсійний контракт, платіжні 
документи про сплату внесків. Ці документи не надаються податковому 
органу, але підлягають зберіганню фізичною особою-платником податку 
протягом строку, необхідного для перевірки податковими органами 
правильності нарахування податкового кредиту. 

Отже, якщо вкладник недержавного пенсійного фонду працює, офіційно 
отримує заробітну плату та сплачує внески до недержавного пенсійного 
фонду за власні кошти, то він може повернути майже 15% від сплачених 
внесків як податкову знижку. 

Якщо вкладник не надав декларацію до податкових органів для 

повернення податкової знижки до кінця поточного року, то він втрачає 

право на отримання такої податкової знижки за попередній рік. 
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РОЗДІЛ 4. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ 
Як стати учасником Фонду?  

Згідно зі Статутом, учасниками Фонду є виключно фізичні особи, які 
перебувають (перебували) у трудових відносинах із засновником Фонду 
або роботодавцями - платниками, на користь яких сплачуються 
(сплачувались) пенсійні внески до Фонду та які мають право або набудуть 
право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати з Фонду 
згідно із Законом. Участь фізичних осіб у Фонді є добровільною. 

Кожному новоприйнятому працівникові Національного банку України 
після проходження випробувального терміну пропонується стати 
учасником Фонду. У разі надання працівником згоди, Національний банк 
України укладає з Фондом пенсійний контракт на користь такого учасника 
(пенсійний контракт від 28.12.2007 № D:1 зі змінами) та щомісячно 
перераховує на його користь пенсійний внесок (3%). 

Звертаємо Вашу увагу, що пенсійні внески на рахунок учасників Фонду 
здійснює Національний банк України, розраховуючи їх розмір як 3% від 
суми нарахованого місячного доходу працівника. 

Відрахування здійснюються за рахунок коштів Національного банку з 
метою додаткового матеріального заохочення своїх працівників. 

Який розмір внесків від НБУ? 

Пенсійний внесок від Національного банку України розраховується за 
такою формулою: 

ПВ = 0,03 •НЗП, але не більше ніж 2,5*МЗП,  де 
ПВ – пенсійний внесок на користь працівника Національного банку 

України; 
НЗП – фактична сума нарахованої заробітної плати працівника 

Національного банку України; 
МЗП – мінімальна заробітна плата, установлена законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік. 

Чи можу я особисто укласти контракт з Фондом? 

У Вас є можливість збільшити накопичення, додатково сплачуючи 
на свій персональний рахунок пенсійні внески, для цього: 

1.  Необхідно укласти пенсійний контракт через персональний 
кабінет (розділ 6.6.2) або відправити на електронну скриньку 
knpf.nbu@bank.gov.ua заповнений на сайті Фонду контракт з Фондом 
та/або просто з сайту Фонду відправити повідомлення «хочу укласти 
контракт». 

mailto:knpf.nbu@bank.gov.ua
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/pytannia.html#contract
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/pytannia.html#contract
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2.   Перераховуйте бажану суму на свій рахунок за допомогою 
опції «поповнення онлайн рахунку» на сайті https://knpf.bank.gov.ua або у 
будь-який інший зручний для Вас спосіб. 

3.  Слідкуйте за отриманням пенсійних внесків на свій рахунок та 
станом рахунку в ПКУ https://personal-knpf.bank.gov.ua 

Куди інвестуються кошти? 

Кошти учасників інвестуються відповідно до інвестиційної декларації 
Фонду, затвердженої радою Фонду та зареєстрованої у Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг (далі – Нацкомфінпослуг). 

На сьогодні, інвестиції здійснюються в ОВДП, депозити в державних 
банках (та деяких банках з іноземним капіталом). 

Хто приймає рішення про інвестування активів? 

Інвестування пенсійних активів здійснюється відповідно до Закону 
України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Орієнтиром, в рамках 
якого інвестуються активи, є інвестиційна декларація Фонду, розроблена і 
затверджена Радою Фонду та зареєстрована у Нацкомфінпослуг. 

Чи враховуються ризики під час інвестування? 

Під час інвестування активів ризики враховуються. Саме для цього 
впроваджено комплексну систему управління ризиками, розроблену 
компанією «Deloitte». 

Як повідомити про зміну персональних даних? 

Пенсійними контрактами передбачено, що у разі зміни відомостей про 
себе, обов’язком учасника є повідомлення про це Департаменту з 
управління діяльністю КНПФ НБУ шляхом подання відповідної заяви. 

Для заповнення заяви є можливість скористатися персональним 
кабінетом (розділ 6.6.3) або скористатись розділом сайту КНПФ НБУ, 
перейшовши за посиланням 
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zaiavy_dohovory_Item2.html . 

Після заповнення заяви на сайті: 
- роздрукуйте заяву; 
- особисто підпишіть документ, вказавши прізвище та ініціали, а також 

дату заповнення Заяви; 
- додайте до заяви копії документів (за необхідності); 
- направте документи до Фонду у зручний для Вас спосіб. 

 

https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/onlain_popovnennia_rakhunku.html
https://knpf.bank.gov.ua/
https://personal-knpf.bank.gov.ua/
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zaiavy_dohovory_Item2.html
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Як змінити банківські реквізити для отримання пенсії з Фонду? 

Для зміни банківських реквізитів для отримання пенсії з 
Фонду потрібно заповнити відповідну Заяву та додати до неї реквізити 
нового рахунку (отримуються у банку). 

Для заповнення заяви є можливість скористатися  персональним 
кабінетом (розділ 6.6.7) або скористатись розділом сайту Фонду, 
перейшовши за посиланням: 
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zaiavy_dohovory_Item2.html 

Після заповнення заяви на сайті: 
- роздрукуйте заяву; 
- особисто підпишіть документ, вказавши прізвище та ініціали, а 

також дату заповнення Заяви; 
- додайте до заяви довідку з банку; 
- направте документи до Фонду у зручний для Вас спосіб. 

Як можна дізнатися, скільки коштів на рахунку? 

 Учасник може дізнатися про стан свого рахунку такими шляхами: 
а)   зайти до свого ПКУ; 
б) отримати виписку з індивідуального пенсійного рахунку від 

Департаменту (раз на рік кожний учасник отримує виписку); 
в)  з СМС-повідомлення, отриманого від Департаменту (станом на 

певну дату). 

Чи направлять мені без заяви виписку за рік, якщо я вже не 
працюю в НБУ? 

Виписка з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику 
Фонду раз на рік обов’язково без заяви учасника. Виписка надається УСІМ 
учасникам Фонду, незалежно від того, чи перебувають вони в трудових 
відносинах з Національним банком України. Учасники, які працюють, 
отримують виписки через структурні підрозділи, у яких працюють. 
Учасники, які не працюють, отримують виписки на поштові адреси. 

Як поповнити рахунок, маючи індивідуальний пенсійний 
контракт? 

У пункті 7.6 Індивідуального пенсійного контракту зазначено банківські 
реквізити, за якими необхідно здійснювати внески до Фонду. Ви можете 
перерахувати внесок, скориставшись послугою поповнення рахунку on-
line (послуга платна та складає 2,5% від суми) на сайті Фонду у розділі 
«Накопичення» або зробити оплату через касу банку. 

Як оподатковуються внески до Фонду? 

Внески до недержавного пенсійного фонду не оподатковуються, якщо 
становлять не більше 2,5 мінімальних заробітних плат, установлених 
законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.  

https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zaiavy_dohovory_Item2.html
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/onlain_popovnennia_rakhunku.html
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/onlain_popovnennia_rakhunku.html
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Станом на 01.01.2020 мінімальна заробітна плата – 4 723 гривні, 
відповідно 2,5 мінімальні заробітні плати – 11 807,50 гривень. 

Як оподатковується пенсія з Фонду? 

З 01.01.2016 оподаткування періодичних пенсійних виплат 
здійснюється так: 

1. 18% – податок з доходів фізичних осіб; 
2. 1,5% – військовий збір. 
Базою оподаткування є 60% суми пенсійної виплати. 
 
Відповідно до податкового законодавства пенсія на визначений строк 

не оподатковується у випадках:  
1. якщо учасник Фонду отримує інвалідність І групи; 
2. якщо вік учасника становить понад 70 років. 
Податковим агентом є Національний банк України. 

Як оподатковується одноразова виплата? 

З 01.01.2016 сума одноразової пенсійної виплати оподатковується у 
розмірі 19,5%: 

1. 18%  – податок з доходів фізичних осіб; 
2. 1,5%  – військовий збір. 
 
Відповідно до податкового законодавства одноразова пенсійна 

виплата не оподатковується в таких випадках: 
1. якщо учасник Фонду отримує інвалідність І групи; 

2. якщо вік учасника становить понад 70 років. 

Податковим агентом є Національний банк України. 

Чи оподатковується виплата спадкоємцю? 

Відповідно до Податкового кодексу України: особами, відповідальними 
за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали 
спадщину. Розмір оподаткування здійснюється також відповідно до 
Податкового кодексу України. 

Чи можу я отримати виплату  при звільнені з Національного 
банку України? 

Кожен учасник Фонду має право на отримання пенсійної виплати у 
таких випадках: 

 досягненням учасником пенсійного віку (в системі НПЗ пенсійний вік 
настає в 50 років); 

 медично підтверджений критичний стан здоров'я  (інсульт, онко 
тощо), наявність інвалідності; 

 виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України; 
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 сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання 
пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми 
пенсійних накопичень, встановленого підпунктом 6 пункту 3 розділу VI 
Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного 
пенсійного фонду (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.12.2013             
№ 4400). 

Як розраховується мінімальна сума для одноразової виплати? 

Для розрахунку суми належних учаснику фонду пенсійних коштів на 
дату настання пенсійного віку необхідно використовувати значення 
прожиткового мінімуму, законодавчо визначеного для непрацездатних 
осіб. Методика розрахунку такої суми затверджена Положенням  про 
провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного 
фонду (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.12.2013 № 4400):  

50% офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, законодавчо 
визначеного для непрацездатних громадян х 10 років щомісячної виплати 
(120 виплат). 

Надаємо розрахунок граничної суми станом на 01.12.2019: 
1 638х120/2 = 98 280,00 грн. 

 
Звертаємо Вашу увагу, що ця сума змінюється, оскільки змінюється 

розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, згідно   
Закону України «Про Державний бюджет України»: 

 для осіб, які втратили працездатність:  

з 1 грудня 2019 року   — 1 638 гривні; 
з 1 липня 2020 року  — 1 712 гривні; 
з 1 грудня 2020 року — 1 769 гривні. 
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РОЗДІЛ 5. ЯК ЧИТАТИ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 
Усі події, які відбуваються в житті компанії, змінюють її фінансовий стан 

або результати діяльності. Так, з метою підтримки та посилення довіри 
учасників, Фонд намагається максимально розкривати інформацію про 
свою діяльність у фінансовій звітності.   

 
 
 

До відома! 

Фінансова звітність Фонду складається відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Крім того, складається також фінансова звітність за 
формами, визначеними Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». 

Усі форми фінансової звітності пов’язані між собою, а тому до аналізу 
необхідно підходити комплексно із обов’язковим ознайомленням із 
Примітками до річної фінансової звітності1 (далі - Примітки), в яких 
найбільш детально описуються всі характеристики активів, особливості їх 
обліку та оцінки.   

 
 

До відома! 

Інформація, яка підлягає обов’язковому розкриттю в 
Примітках до річної фінансової звітності недержавних 
пенсійних фондів, визначена Міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку 26 «Облік та звітність щодо програм 
пенсійного забезпечення». 

Відправною точкою для проведення аналізу результатів діяльності 
Фонду є Баланс (Звіт про фінансовий стан)2 (далі – Форма 1) та Звіт про 
чисту вартість активів1 (далі – Звіт про ЧВА), які показують загальний 
розмір активів, види активів, розмір зобов’язань та їх види у певний момент 
часу, а також динаміку порівняно з початком звітного періоду. 

Розділи і статті Форми 1 будуються по тому, як швидко відповідний 
актив може бути переведений у гроші (принцип ліквідності). Значне 
перевищення оборотних активів над необоротними свідчить про високу 
ліквідність. А відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних 
зобов’язань свідчить про абсолютну ліквідність, тобто можливість погасити 
свої зобов’язання перед учасниками найближчим часом, не чекаючи 
реалізації інших активів. 

Так, структуру активів недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ) 
необхідно аналізувати з точки зору надійності та дохідності активів. 
Наприклад, високодохідними і при цьому найнадійнішими напрямами 
інвестування вважаються державні облігації, облігації державних 
підприємств, депозити в державних банках та банках з іноземним 
капіталом, а також облігації цих банків. 
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З більш детальною інформацію щодо структури активів та їх дохідності, 
як вже зазначалось, можна ознайомитись в Примітках1. 

Дані про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності протягом 
звітного періоду, структуру прибутків та збитків за видами та активами 
відображають Звіт про фінансові результати2 (далі – Форма 2) та Звіт про 
зміну ЧВА. 

Слід зазначити, що для Фонду інвестиційна діяльність є основним 
видом діяльності, а тому всі результати відображаються в Формі 2 у розділі 
«Результат операційної діяльності». 

За даними Форми 2 можна побачити інформацію щодо результатів, 
отриманих за кожним видом активів, при чому у звітному та для порівняння 
у відповідному попередньому періоді.  

Якщо здійснити співвідношення отриманого прибутку за період (Форма 
2) до вартості активів (сума вартості активів із Форми 1 на початок та на 
кінець періоду, розділена на 2), можна розрахувати дохідність НПФ за 
відповідний період. Дуже добра тенденція, якщо дохідність НПФ 
перевищує рівень інфляції в країні; це свідчить про те, що Ваші пенсійні 
кошти не знецінюються. 

Слід також звернути увагу на показник відношення суми 
адміністративних витрат із Форми 2 до чистої вартості активів (сума чистої 
вартості активів із Форми 1 на початок та на кінець періоду, розділена на 
2), який дає розуміння яка частка Ваших пенсійних коштів 
використовується для оплати витрат, пов’язаних із здійсненням НПЗ, в 
тому числі для оплати послуг з адміністрування, управління активами, 
зберігання активів і т.д. Слід зазначити, що граничний розмір витрат на 
оплату таких послуг становить 7% від вартості чистих активів за рік. Таким 
чином, можна зробити висновок, наскільки обслуговуючими компаніями 
«проїдаються» активи недержавних пенсійних фондів. 

 
 

До відома! 

Розмір витрат на оплату послуг становить 7% відповідно 
до Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із 
здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, 
затвердженого розпорядженням Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 04.12.2012 № 2541 

Важливим моментом є те, що для Фонду послуги з управління активами, 
адміністрування та зберігання надає НБУ на безоплатній основі, а оплата 
всіх витрат Фонду, крім тих, що визначені радою Фонду (аудит, оцінка 
активів, юридичні послуги), здійснюється за рахунок НБУ.    

Інформацію щодо фактичних надходжень і видатків грошових коштів по 
кожному з видів активів можна побачити із Звіту про рух грошових коштів1 
(далі – Звіт про РГК) та Звіту про рух грошових коштів2 (далі – Форма 3). 
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Звіт про РГК також відображає, скільки було фактично здійснено 
пенсійних виплат учасникам та скільки внесків було здійснено на користь 
учасників Фонду. У Примітках наводиться детальний аналіз за видами 
таких виплат та джерелами надходження внесків. 

Так, маючи дані про структуру активів на початок та кінець періоду,  
можна зробити певний аналіз, за рахунок чого відбулись такі зміни. 
Наприклад, із Форми 2 та Звіту про зміну ЧВА можна отримати інформацію 
щодо зміни вартості кожного виду активів та за рахунок чого саме 
відбулась така зміна – за рахунок відсоткового доходу чи за рахунок зміни 
вартості активу, яка, в свою чергу, залежить від багатьох факторів, а саме 
від коливання курсу валюти (якщо є валютні активи), облікової ставки НБУ, 
результатів зовнішньої незалежної оцінки активів, яка в свою чергу 
залежить від фінансового стану емітентів ЦП, від ситуації на ринку 
нерухомості і т.п. А за даними Звіту про РГК можна зрозуміти, як  динаміка 
структури активів залежала від продажу чи придбання певних активів. 

Зрозуміти та оцінити ефективність роботи Фонду можна за 
коефіцієнтом (К), визначеним за формулою: 

К=
𝑖

𝑝
 , 

де  i – інвестицій дохід (рядок «Інвестиційний дохід» Звіту про зміну ЧВА); 
      p – пенсійні виплати (рядок «Всього витрат» Звіту про зміну ЧВА ). 

Якщо коефіцієнт більше 1 (одиниці) – це є гарним показником 
стабільності роботи Фонду.  

Якщо коефіцієнт менше 1 (одиниці) – це є ознакою того, що доходи 
фонду не покривають його витрат на пенсійні виплати.  

Гарним показником діяльності є також позитивне значення «Чистий 
відтік грошових коштів від операційної діяльності» Звіту про РГК, який 
свідчить про те, що отриманих фактичних надходжень грошових коштів від 
здійснення операційної діяльності Фонду (доходів, отриманих від 
інвестування активів) було вдосталь для виконання зобов’язань перед 
учасниками по здійсненню пенсійних виплат, а вільні грошові кошти в 
подальшому можуть бути інвестовані з метою отримання додаткового 
прибутку. Також, варто звернути увагу на аудиторський висновок 
незалежного аудитора (далі – аудиторський висновок). 

 
 

До відома! 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» (далі – Закон), планові аудиторські перевірки 
діяльності НПФ проводяться не рідше ніж один раз на рік, а 
результати аудиторських перевірок підлягають 
опублікуванню в порядку, визначеному Законом. 
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Аудиторська компанія, яка здійснює аудит НПФ, має обов’язково 
відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг. Слід зазначити, що 
протягом останніх трьох років аудиторські перевірки діяльності Фонду 
здійснювались компаніями із «Великої четвірки аудиторських компаній»3.    

Аудиторський висновок також має відповідати вимогам, встановленим 
Нацкомфінпослуг.  

 
 

До відома! 

Зокрема, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 
№ 142 затверджено Методичні рекомендації щодо 
аудиторських звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг, за 
результатами аудиту річної звітності та звітних даних 
фінансових установ за 2017 рік. 

Так, при ознайомленні з аудиторським звітом, в першу чергу, слід 
звернути увагу на перший розділ, який має містити думку аудитора щодо 
того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно 
до МСФЗ. В залежності від виду висловленої думки, розділ матиме один із 
наступних заголовків: «Думка», «Думка із застереженням», «Негативна 
думка» або «Відмова від висловлення думки».  

Думка із застереженням, негативна думка або відмова від висловлення 
думки є модифікованою4 думкою аудитора, яка виникає у разі якщо 
аудитор доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить 
суттєві викривлення або якщо аудитор не може отримати прийнятні 
аудиторські докази в достатньому обсязі, щоб дійти висновку, що 
фінансова звітність в цілому не містить суттєвих викривлень. 

 
До відома! 

У разі висловлення модифікованої думки аудитором, слід 
звернути увагу на наступний розділ аудиторського звіту, в 
якому описуються питання та причини, що призвели до такої 
модифікованої думки аудитора. 

При цьому слід зазначити, що думка аудитора буде модифікованою 
навіть у разі, коли інформація, наведена у фінансовій звітності за звітний 
рік, повністю відповідає всім вимогам МСФЗ, а порівняльні показники за 
попередній звітний період були якимось чином викривлені. 

  Увага! Обслуговуючі компанії Фонду відсутні в переліку порушників 
регулюючих органів. 

 
1 - складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; 
2 - складається відповідно до Національного положення (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;  
3 - «Велика четвірка аудиторських компаній» — чотири найбільших у світі компаній, які 

надають аудиторські і консалтингові послуги; 
4 - модифікація - зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак. 
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РОЗДІЛ 6. ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ПЕРСОНАЛЬНИМ КАБІНЕТОМ 
6.1. Первинна реєстрація та ідентифікація учасника в 

персональному кабінеті  

При вході до персонального кабінету учасника (далі - ПКУ) користувачу 
надається доступ до головної сторінки з відкритим інтерфейсом первинної 
реєстрації (Рис. 1). 

При цьому, надається можливість первинної реєстрації за кодом 
авторизації або за електронно-цифровим підписом (далі – ЕЦП). 

Інтерфейс первинної реєстрації в ПКУ доступний на головній сторінці 
ПКУ. 

 
Рис. 1. Головна сторінка ВЕБ-порталу 
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Первинна реєстрація передбачає можливість реєстрації: 

 за кодом авторизації; 

 за ЕЦП. 
Режим первинної реєстрації користувачів в ПКУ призначений для: 

 первинної реєстрації користувача в ПКУ; 

 ідентифікація користувача, який вже зареєстрований в ПКУ; 

 підтвердження первинної реєстрації в ПКУ з особистого E-mail; 

 модифікації даних ПКУ (паролю, E-mail). 

6.1.1. Первинна реєстрація за логіном та паролем 

Режим призначено для користувачів Персональним кабінетом 
учасника, які отримали код авторизації від КНПФ НБУ.  

Після отримання користувачем власного коду авторизації для 
реєстрації в ПКУ, користувачу надається можливість зареєструватися 
первинно в ПКУ.  

При первинній реєстрації, користувачу ПКУ необхідно вказати код 
авторизації на головній сторінці порталу. Якщо код не містить помилки та 
зареєстровано в системі, користувачу надається на редагування поля: 

 E-mail – ручне введення текстового поля з перевіркою на 
коректність введення електронної адреси; 

 логін – ручне введення текстового поля; 

 пароль – ручне введення текстового поля; 

 підтвердження паролю – ручне введення текстового поля з 
перевіркою на відповідність введеному вище паролю. 

Для підтвердження первинної реєстрації призначено кнопку 
«Реєстрація». 
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Рис. 2. Екранна форма введення даних при первинній реєстрації за кодом авторизації 

Після вдалого збереження даних, користувачу на електронну адресу, 
зазначену при реєстрації в ПКУ, направляється інформаційне 
повідомлення    (Рис. 3). 
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Рис. 3. Повідомлення учаснику при первинній реєстрації  

6.1.2. Первинна реєстрація за ЕЦП 

Режим призначено для осіб, які мають ЕЦП. У такому випадку 
користувач може он-лайн зареєструватися в ПКУ без отримання коду 
авторизації (Рис. 4). 

Користувачу надаються інтерфейс для введення даних ЕЦП, а саме: 

 вибір Акредитованого центра сертифікації ключів (далі – АЦСК) за 
допомогою спливаючого переліку (перелік АЦСК, ЕЦП яких можливо 
використовувати при вході в персональний кабінет учасника); 

 вибір файлу-ключа за допомогою стандартів роботи з файловою 
системою; 

 введення паролю доступу до ключа; 

 ініціація входу в персональний кабінет учасника– кнопка «Зчитати 
ЕЦП». 

Якщо ключ визначено коректним, автоматично виконується пошук 
учасника в системі персоніфікованого обліку (далі – СПО).  

Якщо в СПО учасника не знайдено, надається повідомлення «За 
Вашим індивідуальним податковим номером в ЕЦП не знайдено учасника 
Фонду. Вхід на Веб-портал неможливий». 

Якщо в СПО учасника знайдено, та він ще не проходив первинну 
реєстрацію, автоматично (за даними СПО) визначається код авторизації 
та надається доступ до інтерфейсу, аналогічному входу за логіном та 
паролем щодо визначення налаштувань користувача, а саме: 

 E-mail – ручне введення текстового поля з перевіркою на 
коректність введення електронної адреси; 

 логін – ручне введення текстового поля; 

 пароль – ручне введення текстового поля; 

 підтвердження паролю – ручне введення текстового поля з 
перевіркою на відповідність введеному вище паролю. 

Для підтвердження первинної реєстрації призначено кнопку 
«Реєстрація». 
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Після вдалого збереження даних користувачу надається інформаційне 
повідомлення про реєстрацію в ПКУ (Рис. 3). 

 

Рис. 4. Екранна форма введення даних при первинній реєстрації за ЕЦП 

6.1.3. Підтвердження первинної реєстрації в ПКУ з особистого         
E-mail 

Для первинної авторизації користувача ПКУ необхідно з власного           
E-mail, визначеного в повідомленні (Рис. 3), зайти на сайт ПКУ.  
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6.2. Вхід до Персонального кабінету учасника 

Режим призначено для входу до ПКУ зовнішніх користувачів, які вдало 
пройшли етап первинної реєстрації та підтвердили реєстрацію на сайті з 
власного E-mail. 

Вхід виконується за кнопкою «Вхід» на головній сторінці ПКУ (Рис. 1). 
Користувачу надається форма введення даних для входу до ПКУ з 

можливістю обрати вхід за логіном (Рис. 5) або вхід за ЕЦП (Рис. 6). 
При вході за логіном користувачу необхідно ввести: 

 логін – ручне введення текстового поля; 

 пароль – ручне введення текстового поля (замінюється, при 
заповненні паролю, символом «*»); 

 натиснути кнопку «Вхід» - для ініціації входу до ПКУ за логіном та 
паролем. 

При вході за ЕЦП користувачу необхідно визначити такі поля: 

 АЦСК - вибрати за допомогою спливаючого переліку; 

 файл ключа – обрати за допомогою стандартів роботи з файловою 
системою; 

 пароль ключа – ручне введення текстового поля; 

 натиснути кнопку «Увійти за ЕЦП» - для ініціації входу на Веб-
портал за ЕЦП. 

 
Рис. 5. Екранна форма визначення параметрів входу за логіном та паролем 

 
Рис. 6. Екранна форма визначення параметрів входу за ЕЦП 

По кнопці «Вхід» - відбувається контроль коректності вводу логіна та 
паролю, введеного клієнтом: 
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 якщо логін не знайдено в таблиці користувачів персональним 
кабінетом учасника або для логіну не вірно визначено пароль – з’являється 
повідомлення «Невірно визначено логін чи пароль користувача»; 

 якщо логін знайдено в таблиці користувачів персональним 
кабінетом учасника та для даного логіну визначено вірний пароль – 
відбувається вхід на персональну сторінку користувача персональним 
кабінетом учасника. 

Результат ідентифікації клієнта Веб-порталу за логіном та паролем – 
відкриття особистої сторінки ПКУ (Рис. 7), який включає: 

 залишок на індивідуальному пенсійному рахунку; 

 формування виписки з індивідуального пенсійного рахунку за 
період; 

 налаштування. 

 
Рис. 7. Сторінка особистого кабінету (вхід за логіном та паролем) 

Результат ідентифікації клієнта Веб-порталу за ЕЦП – відкриття 
особистої сторінки ПКУ (Рис. 8), який включає персоналізовані дані та 
надає можливості подавати звернення до КНПФ НБУ. 

 

Рис. 8. Сторінка особистого кабінету (вхід за ЕЦП) 
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6.3. Відновлення паролю  

Користувачу надається можливість відновити пароль зі сторінки входу 
на персональний кабінет учасника за логіном та паролем (Рис. 5) – 
посилання «Відновити пароль».  

Для відновлення паролю користувачу необхідно заповнити поля логін, 
E-mail та натиснути кнопку «Відправити» (Рис. 9).  

При відновленні паролю користувачу на E-mail надсилається лист з 
інформацією про новий пароль та рекомендацією змінити пароль при 
першому вході до особистого кабінету.  

 
Рис. 9. Екранна форма відновлення паролю  

6.4. Надання виписки 

Для можливості формування виписки необхідно (Рис. 10): 

 визначити період формування виписки: «Дата з» - «Дата по»; 

 натиснути кнопку «Сформувати».  
 

 
Рис. 10. Екранна форма введення параметрів формування виписки 
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При вході в персональний кабінет учасника за логіном можливе 
формування тільки деперсоналізованих виписок з індивідуального 
пенсійного рахунку.  

При вході за ЕЦП виписка надається з персональними даними. 
Приклад виписки, при вході за ЕЦП, на Рис. 11. 
 

  Увага! Формування виписки доступне починаючи з 01.01.2016 
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Рис. 11. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку  
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Під час формування виписки система може надати повідомлення виду 
«Не знайдена вартість ОПВ станом на «дата» (Рис. 12). Таке повідомлення 
означає, що на вказану дату або період в системі персоніфікованого 
обліку, з якої бере дані персональний кабінет учасника, не вказано вартість 
одиниці пенсійних активів та в такому випадку розрахувати суму коштів на 
індивідуальному пенсійному рахунку неможливо. При виникненні такого 
повідомлення необхідно змінити дату формування.  

 
Рис. 12. Повідомлення про помилку підчас формування виписки  

Для формування виписки за повний попередній рік призначено кнопку 
«Виписка за попередній рік». 

Для можливості збереження виписки призначено кнопку «Сформувати 
та зберегти» (Рис. 10), яка надається лише для користувачів, які увійшли 
на Веб-портал за ЕЦП. При цьому формується архів, в якому зберігається 
сам документ «ExtractNbu.docx» та ЕЦП, яким він підписаний 
«ExtractNbu.docx.p7s» зі сторони КНПФ НБУ.  

Приклад такої виписки надано на Рис. 13. 
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Рис. 13. Приклад виписки, сформованої та збереженої з Веб-порталу (для користувача, що 

увійшов на Веб-портал за ЕЦП) 
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6.5. Визначення особистих налаштувань користувача 

Для перегляду та/або внесення змін налаштувань користувача Веб-
порталу призначено пункт меню «Налаштування» в головному меню Веб-
порталу (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Вхід в режим налаштувань користувача 

Режим призначено для надання самостійного визначення (зміни) 
користувачем особистих даних щодо використовування ПКУ (Рис. 15): 

 зміни паролю; 

 зміна E-mail. 
Після внесення змін для їх збереження призначено кнопку «Змінити» 

або «Змінити E-mail». 

 

Рис. 15. Інтерфейс внесення змін в налаштування користувача (зміна паролю та зміна 
E-mail) 
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6.6. Формування та подання звернень учасника КНПФ НБУ 

6.6.1. Загальні принципи формування та подання звернень 

Для учасника КНПФ НБУ, що зареєструвався на Веб-порталі за 
допомогою електронного цифрового підпису, реалізовано можливість 
заповнення та подачі до КНПФ НБУ звернень:   

- заяви різного типу;  

- пенсійний контракт;  

- договір на виплату пенсій на визначений строк.  

Для заповнення нового звернення передбачено відповідні пункти 
головного меню ПКУ пункти особистого кабінету користувача в залежності 
від виду документів – Пенсійний контракт», «Договір», «Заяви» (Рис. 16). 

 
Рис. 16. Пункти меню для подачі звернень в КНПФ НБУ 

В залежності від виду документа, який планує подати учасник, 
відображаються різні екранні форми з різним складом атрибутів (приклад 
на Рис. 17). 
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Рис. 17. Приклад екранної форми заповнення документу 
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Якщо виникає помилка при введенні даних у поле документу, дане поле 
виділяється червоним кольором (Рис. 18), та подальша обробка заяви не 
дозволяється (тобто, за наявності помилок при заповненні документу, 
кнопка «Сформувати документ» не активна). 

 
Рис. 18. Приклад реакції системи при наявності помилки в заповненні поля документу 

Для документів, при поданні яких необхідно додавати скан-копії 
паперових документів, реалізовано можливість прикріплення скан-копій. 
Для цього призначено кнопку «Додати файл» (Рис. 19), натиснувши на яку 
необхідно обрати тип документу (копія паспорту; копія ідентифікаційного 
номеру тощо), скан-копію якого буде додано за допомогою стандартної 
роботи з файловою системою.  

Після вибору файлу на екранній формі відображається перелік доданих 
документів.  

Для можливості видалення файлу призначено піктограму « », на проти 
назви файлу. 

 
Рис. 19. Інтерфейс прикріплення скан-копій паперових документів 

Якщо помилок при заповненні документу не виявлено, надається 
можливість натиснути кнопку «Сформувати документ» (документ 
формується згідно з шаблонами). 

При цьому користувачу відображається екранна форма з сформованим 
документом (Рис. 20) та можливістю: 

 продовжити редагування, якщо в документі знайдено неточності 
(кнопка «Продовжити редагування») з поверненням на екранну форму 
редагування документу (Рис. 17); 

   відправити документ на реєстрацію в КНПФ НБУ (кнопка «Відправити 
в АНПФ»). При цьому статус документу змінюється на «Подано», документ 
передається на обробку до фонду та подальше його редагування 
заборонено. 
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Увага! 

Якщо заповнення документу виконувалося в одній сесії Веб-
браузера з моменту авторизації в ПКУ, то для підпису 
звернення використовуються дані ЕЦП, за яким користувач 
увійшов до ПКУ. Якщо сесія була перервана (було виконано 
перечитування сторінки Веб-браузера), користувач повинен 
буде повторно ввести дані свого ЕЦП (Рис. 21). 

 

 
Рис. 20. Екранна форма перегляду та обробки документу 

 
Рис. 21. Екранна форма визначення параметрів підпису документу ЕЦП 

За необхідності повторного введення даних ЕЦП, користувачу 
надається екранна форма для заповнення звернення, яка повинна містити 
такі секції (Рис. 21): 

 АЦСК – вибрати за допомогою спливаючого переліку; 

 файл ключа – обрати за допомогою стандартів роботи з файловою 
системою; 

 пароль ключа – ручне введення текстового поля. 

 кнопку «Зчитати».  
Відправка документа до КНПФ НБУ передбачає: 
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 перевірку коректності ЕЦП – наявність ключа в АЦСК; коректність 
пароля ключа к файлу ключа; перевірка терміну дії ЕЦП. При виникненні 
помилки – відображення повідомлення про виявлену помилку; 

 шифрування звернення та підпис його ЕЦП; 

 передача звернення в БД СПО для опрацювання у внутрішній 
частині Веб-порталу. 

6.6.2. Формування та подання пенсійного контракту 

Пенсійний контракт із КНПФ НБУ може укласти фізична особа, яка 
перебуває у трудових відносинах із Національним банком України.  

Для подачі пенсійного контракту призначено пункт головного меню 
«Пенсійний контракт» (Рис. 16). При цьому надається екранна форма 
пенсійного контракту (Рис. 22) з полями, частина яких заповнюється 
автоматично за даними СПО без права редагування: 

 загальні дані; 

 паспортні дані; 

 контакти. 
Інша частина пенсійного контракту заповнюється користувачем. 

Для подачі пенсійного контракту не вимагається надання скан-копій 
паперових документів. 

 
Увага! 

Якщо персональні дані, надані з системи персоніфікованого 
обліку, не є актуальними, користувачу необхідно первинно 
подати заяву на внесення змін до персональних даних, а 
вже потім подавати пенсійний контракт. 

Подальша робота щодо відправки пенсійного контракту КНПФ НБУ 
повністю відповідає загальним принципам подачі документів в КНПФ НБУ 
(п.6.6.1). 
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Рис. 22. Екранна форма пенсійного контракту 
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6.6.3. Формування та подання заяви на зміну                       
персональних даних 

Для подачі заяви на зміну персональних даних призначено пункт 
головного меню «Заяви -> на внесення змін до персональних даних» (Рис. 
16). 

При цьому надається екранна форма заяви на зміну персональних 
даних     (Рис. 23 та Рис. 24) з полями, частина яких заповнюється 
автоматично за даними СПО без права редагування: 

 заява на внесення змін до персональних даних - поточні дані; 

 загальне; 

 паспортні дані; 

 контакти. 
Інша частина заяви заповнюється користувачем. 
Для подачі заяви на зміну персональних даних вимагається надання 

скан-копій паперових документів в залежності від того, які зміни вносяться, 
а саме: 

 якщо вносяться зміно в ПІБ особи, необхідно надати копію 
паспорту; 

 якщо вносяться зміни до реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер), необхідно падати копію 
ідентифікаційного номера (або ксерокопію сторінки паспорту з відміткою 
про відмову від ідентифікаційного коду); 

 якщо зміна адреси місця проживання (прописки) необхідно надати 
скан-копію документа, що підтверджує такі зміни; 

 якщо вносяться зміни до поштової адреси, контактів особи, скан-
копії паперових документів не вимагаються. 

Подальша робота щодо відправки заяви на внесення змін до 
персональних даних до КНПФ НБУ повністю відповідає загальним 
принципам подачі документів до КНПФ НБУ (п.6.6.1). 
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Рис. 23. Екранна форма заяви на внесення змін до персональних даних (частина 1) 
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Рис. 24. Екранна форма заяви на внесення змін до персональних даних (частина 2) 

 

6.6.4. Формування та подання заяви на визначення                   
пенсійного віку 

Учасник Фонду за два місяці, до визначеного учасником пенсійного віку 
(частина друга статті 61 Закону «Про недержавне пенсійне 
забезпечення»), подає заяву. 
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 Для подачі заяви на визначення пенсійного віку призначено пункт 
головного меню «Заяви -> про визначення пенсійного віку» (Рис. 16). 

При цьому надається екранна форма заяви на визначення пенсійного 
віку (Рис. 25) з полями, частина яких заповнюється автоматично за даними 
СПО без права редагування: 

 загальні дані; 

 паспортні дані; 

 контакти; 

 параметри заяви. 
Інша частина заяви заповнюється користувачем. 
Для подачі заяви на визначення пенсійного віку вимагається 

необхідність подачі скан-копій паспорту та ідентифікаційного номеру. 

 
Увага! 

Якщо персональні дані, надані з системи персоніфікованого 
обліку, не є актуальними, користувачу необхідно первинно 
подати заяву на внесення змін до персональних даних, а 
вже потім подавати заяву на визначення пенсійного віку. 

Подальша робота щодо відправки заяви на визначення пенсійного віку 
в КНПФ НБУ повністю відповідає загальним принципам подачі документа 
в КНПФ НБУ (п.6.6.1). 

 
Рис. 25. Екранна форма заяви на визначення пенсійного віку (частина 1) 

 

КНПФ НБУ 
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Рис. 26. Екранна форма заяви на визначення пенсійного віку (частина 2) 

6.6.5. Формування та подання заяви на одноразову виплату 

Заява про одноразову пенсійну виплату подається на дату настання 
пенсійного віку, тобто спочатку подається заява на визначення пенсійного 
віку, де визначається пенсійний вік (розділ 6.6.4), а вже потім подається 
заява на одноразову пенсійну виплату. 

Для подачі заяви на одноразову пенсійну виплату призначено пункт 
головного меню «Заяви -> на одноразову виплату» (Рис. 16). 

При цьому надається екранна форма заяви на одноразову виплату 
(Рис. 27) з полями, частина яких заповнюється автоматично за даними 
СПО без права редагування, інша частина заповнюється користувачем: 

 загальні дані: 

 паспортні дані: 

 контакти: 

 банківські реквізити: 

 параметри одноразової виплати: 
Для подачі заяви на одноразову виплату вимагається необхідність 

подачі скан-копії довідки про реквізити з банку. 

 
Увага! 

Якщо персональні дані, надані з системи персоніфікованого 
обліку, не є актуальними, користувачу необхідно первинно 
подати заяву на внесення змін до персональних даних, а вже 
потім подавати заяву на одноразову виплату. 
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Подальша робота щодо відправки заяви на одноразову виплату до 
КНПФ НБУ повністю відповідає загальним принципом надання документа 
до КНПФ НБУ (п.6.6.1). 

 
Рис. 27. Екранна форма заяви на одноразову виплату 

КНПФ НБУ 
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6.6.6. Формування та подання договору на виплату пенсії                              
на визначений строк 

Договір про виплату пенсії на визначений строк подається тільки після 
подачі заяви про визначення пенсійного віку (розділ 6.6.4). 

Для надання договору на виплату пенсії на визначений строк 
призначено пункт головного меню «Договір» (Рис. 16). 

При цьому надається екранна форма договору на виплату пенсії на 
визначений строк (Рис. 28) з полями, частина яких заповнюється 
автоматично за даними СПО без права редагування: 

 загальні дані; 

 паспортні дані; 

 контакти. 
Інша частина договору заповнюється користувачем. 
Для подачі договору на виплату пенсії на визначений строк вимагається 

необхідність подачі скан-копії довідки про реквізити з банку. 

 
Увага! 

Якщо персональні дані, надані з системи персоніфікованого обліку, 
не є актуальними, користувачу необхідно первинно подати заяву 
на внесення змін до персональних даних, а вже потім надати 
договір на виплату пенсії на визначений строк. 

Подальша робота щодо відправки договору на виплату пенсії на 
визначений строк в КНПФ НБУ повністю відповідає загальним принципам 
надання документів до КНПФ НБУ (п.6.6.1). 

 

 
Рис. 28. Екранна форма договору на виплату пенсії на визначений строк (частина 1) 
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Рис. 29. Екранна форма договору на виплату пенсії на визначений строк (частина 2) 

 

6.6.7. Формування та подання заяви на зміну платіжних реквізитів 

Для подачі заяви на зміну платіжних реквізитів призначено пункт 
головного меню «Заяви -> на зміну платіжних реквізитів» (Рис. 16). 

При цьому надається екранна форма заяви на зміну платіжних 
реквізитів (Рис. 30 та Рис. 31) з полями, частина яких заповнюється 
автоматично за даними СПО без права редагування: 

 загальні дані; 

 паспортні дані; 

 дані договору про виплату пенсії на визначений строк; 

 контакти. 
Інша частина заяви заповнюється користувачем. 
Для подачі заяви на зміну платіжних реквізитів вимагається 

необхідність подачі скан-копії довідки про реквізити з банку. 

 
Увага! 

Якщо персональні дані, надані з системи персоніфікованого обліку, 
не є актуальними, користувачу необхідно первинно подати заяву 
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на внесення змін до персональних даних, а вже потім подавати 
заяву на зміну платіжних реквізитів. 

Подальша робота щодо відправки заяви на зміну платіжних реквізитів в 
КНПФ НБУ повністю відповідає загальним принципам подачі документа в 
КНПФ НБУ (п.6.6.1). 

 
Рис. 30. Екранна форма заяви на зміну платіжних реквізитів (частина 1) 
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Рис. 31. Екранна форма заяви на зміну платіжних реквізитів (частина 2) 

 

6.7. Перегляд журналу документів, поданих учасником КНПФ 
НБУ з Веб-порталу 

Для входу в режим призначено пункт меню персонального кабінету 
учасника -> «Перелік звернень» (Рис. 32). 

При вході в режим користувачу надається перелік його звернень, 
поданих до КНПФ НБУ через персональний кабінет учасника з полями: 

 тип звернення (пенсійний контракт; заява на внесення змін до 
персональних даних; заява на зміну платіжних реквізитів; заява на 
визначення пенсійного віку; заява на одноразову виплату; договір на 
виплату пенсії на визначений строк); 

 номер звернення в НПФ; 

 дата реєстрації звернення; 

 статус звернення; 

 повідомлення; 

 посилання на вхідні документи, надані користувачем за 
зверненнями; 

 посилання на електронний документ: 

 сам документ – document.pdf;  

 підпис документа ЕЦП учасника - document.pdf.p7s;  
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 підпис документа ЕЦП фахівцем НБУ - document.pdf.nbu.p7s; 

 друкована версія документу з QR-кодами осіб, які підписали 
документ - ForPrint.pdf. 

Всі документи надаються для перегляду, завантаження та друку. 
Підписи ЕЦП освідчують факт підпису документу з боку учасника та з боку 
фахівця НБУ.  

Для перевірки електронного документу необхідно документ та його 
електронно цифрові підписи зберегти в один каталог на локальному 
комп’ютері та перевірити за допомогою ресурсу https://czo.gov.ua/verify. 

 
Рис. 32. Екранна форма перегляду переліку звернень 

6.8  Перегляд інформаційних матеріалів  

Користувачам персонального кабінету надається доступ до 
інформаційних матеріалів (закладка «Інформаційні матеріали») (Рис. 33): 
пам’ятки для новоприйнятих учасників, для вкладників КНПФ НБУ - 
фізичних осіб, отримувачів пенсії на визначений строк та інших матеріалів. 

 

 
         Рис. 33. Екранна форма перегляду інформаційних матеріалів 

 

                           

https://czo.gov.ua/verify
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РОЗДІЛ 7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Юридична і поштова адреса Фонду: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. 
Місцезнаходження Фонду: пл. Контрактова, 2-Б, під’їзд №1, м. Київ, 

04070.  
Робочі години:   
понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9:00 до 16:45 
перерва з 13.00 до 13.45 
Для зручності учасників, прийом документів відбувається у вікні для 

прийому (пл. Контрактова, 2-Б, під’їзд №3), що не потребує замовлення 
перепустки.  

Графік прийому:  
вівторок, четвер з 14:00 до 16:00. 
Безкоштовна гаряча лінія за тел.: 0 800 50 51 80 

Директор Департаменту                               Козаченко Сергій Олександрович 
 

 

Заступник директора департаменту 
 – начальник управління  
адміністрування та контролю                   Бурмістрова Ірина Олександрівна 
 
 

Відділ адміністрування 

Начальник відділу 
 

Гладковський Іван 
Васильович 

230-16-72 

Головний експерт 
(з питань адміністрування) 

Проценко Олена Іванівна 230-16-92 

Старший фахівець 
  (з питань отримання виплат) 

Бурматова Тетяна 
Володимирівна 

230-16-72 

Старший фахівець 
(з питань адміністрування) 

Зозуля Роман Сергійович 
230-16-72 

Старший фахівець 
 (укладення пенсійного 

контракту, отримання виписок) 

Березюк Наталія  
Петрівна     230-16-72 

 
Відділ інвестиційної діяльності                                             230-16-57 
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