
 

 
 

 

 

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ 
 

Стаття 1. Найменування  та місцезнаходження  
1.1. Відкритий недержавний пенсійний фонд «НІКА»,  надалі - Фонд, створений його 

засновником відповідно до  Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та  іншого 

законодавства України. 

Вид фонду: відкритий 

1.2. Повне найменування Фонду: 

 українською мовою: Відкритий недержавний пенсійний фонд «НІКА» 

 російською мовою: Открытый негосударственный пенсионный фонд «НИКА» 

 англійською мовою: Open Non State Pension Fund "NIКА" 

1.3. Скорочене найменування Фонду: 

 українською мовою: Відкритий  пенсійний фонд «НІКА» 

 російською мовою: Открытый пенсионный фонд «НИКА» 

 англійською мовою: Open Pension Fund "NIКА" 

1.4. Фонд не може змінити вид та найменування після реєстрації. 

1.5. Місцезнаходженням Фонду: 

01023, Печерський район, м. Київ, вул.Шота Руставелі, буд. 39-41, сьомий поверх 

Місцезнаходження ради Фонду є місцезнаходженням та юридичною адресою Фонду. 

Стаття 3. Юридичний статус Фонду 
3.6. Для здійснення статутних функцій Фонд має право: 



 

- відкривати в банках свої рахунки і розпоряджатися ними в порядку, що враховує вимоги 

чинного законодавства з недержавного пенсійного забезпечення; 

- укладати пенсійні контракти в порядку, передбаченому внутрішніми документами 

Фонду, цим статутом та чинним законодавством; 

- запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми 

відповідно до вимог внутрішніх нормативних актів, цього статуту та чинного законодавства; 

- самостійно забезпечувати захист своїх інтересів, бути позивачем та відповідачем у 

господарському суду; 

- мати інші права, що надаються чинним законодавством 

3.7. Фонд зобов’язаний: 

- дотримуватися законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, інвестиційної 

декларації, статуту та пенсійних схем, прийнятих та погоджених у встановленому порядку; 

- для забезпечення своєї  діяльності на підставі відповідних договорів користуватися 

послугами осіб, визначених  законом та  цим статутом. 

3.8 Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного 

пенсійного забезпечення. 

Фонд не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками та вкладниками Фонду 

третім особам крім випадків, передбачених законом. 

3.9. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб. 

3.10. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями засновника. Засновник не несе 

відповідальності за зобов’язаннями Фонду. 

 

Стаття 4. Засновник Фонду 
§2 Права та обов’язки засновника Фонду 

4.2. Засновник Фонду не отримує прибутку від діяльності Фонду. 

4.3. Засновник Фонду може бути одночасно засновником  та/або вкладником інших 

відкритих пенсійних фондів, корпоративного чи професійного пенсійного фонду. 

4.4. Засновник має право: 

1. Приймати рішення  в межах компетенції, визначеної цим статутом та діючим  

законодавством. 

2.Призначати своїх представників до складу ради Фонду та відкликами їх. 

3.Брати участь у засіданнях ради Фонду через своїх представників. 

4.Отримувати протоколи всіх засідань ради Фонду. 

5. Отримувати звіти ради про діяльність Фонду. 

6. Отримувати інформацію про  адміністратора, осіб які здійснюють  управління активами 

та зберігача пенсійного Фонду, яка включає  їх реєстраційні, банківські реквізити та  реквізити 

відповідних ліцензій. 

4.4. Засновник має зобов’язаний: 

1. Додержуватися укладених ним пенсійних контрактів, внутрішніх документів Фонду, 

статуту, умов чинного  законодавства. 

2.Протягом трьох місяців з дня реєстрації Фонду сформувати склад ради Фонду відповідно 

до цього статуту. 

3. Погодити з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 

рішення про ліквідацію Фонду в порядку, передбаченому чинним  законодавством. 

4.6. Засновник має інші права та обов’язки, визначені укладеними ним пенсійними 

контрактами, внутрішніми документами Фонду, цим статутом, нормативно-правовими актами та 

чинним  законодавством. 

Засновник реалізує свої права та обов’язки в порядку передбаченому укладеними ним 

пенсійними контрактами, внутрішніми документами Фонду, цим статутом, нормативно-правовими 

актами та чинним  законодавством. 

4.7. На пенсійні активи Фонду не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями 

засновника. 

 

§5. Порядок прийнятій рішень засновником Фонду 

4.14. Засновник вирішує питання пенсійного Фонду не рідше одного разу на рік. Рішення 

приймаються уповноваженим органом засновника. 



 

4.15. Рада формує перелік питань, за якими уповноваженому органу засновника Фонду 

необхідно прийняти рішення, враховуючи пропозиції засновника та учасників Фонду. До переліку 

питань обов’язково включаються питання: 

- запропоновані засновником; 

- запропоновані членом ради Фонду або кандидатом у члени ради Фонду, визнаним 

засновником; 

- запропоновані учасниками Фонду, що становлять не менш як 10 (десять) відсотків 

загальної кількості учасників Фонду; 

- про вибори нових членів ради Фонду замість тих, повноваження яких були припинені. 

4.16. Прийняття рішень засновником здійснюється в обов’язковому порядку за ініціативи: 

- голови ради Фонду, якщо у складі ради Фонду залишилася половина чи менше обраного 

складу ради; 

- голови ради Фонду не менш ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку повноважень 

членів ради Фонду, що становлять половину чи більше половини обраного складу ради; 

- ради Фонду на вимогу засновника або учасників Фонду, які становлять не менш як 10 

(десять) відсотків загальної кількості учасників Фонду. 

4.17. Дата, час і місце прийняття рішень уповноваженим органом засновника 

пропонуються радою Фонду шляхом письмового повідомлення засновника Фонду не пізніше ніж 

за 20 (двадцять) днів. Повідомлення повинно містити перелік питань, за якими потрібно прийняти 

рішення засновнику Фонду. До повідомлення додаються документи, необхідні для прийняття 

рішень; проекти документів, затвердження яких включено до переліку питань. 

4.18. Рішення засновника можуть прийматись шляхом опитування у порядку, 

встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

За питаннями, передбаченими, п. 1); гі.2); п.7); п.9) пункту 4.12, прийняття рішень 

засновником шляхом опитування не допускається. 

4.19. Учасники Фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості 

учасників Фонду мають право вимагати обов'язкового прийняття рішення з питань, 

запропонованих ними до розгляду засновнику. 

4.20. Рішення уповноваженого органу засновника доводяться до відома всіх учасників та 

вкладників Фонду шляхом розміщення у десятиденний строк після прийняття рішень письмових 

повідомлень у визначених внутрішніми нормативними актами місцях інформування ради Фонду 

Стаття 5. Вкладники Фонду 
§1 Умови набуття статусу вкладника Фонду 

5.1.Особа набуває статусу вкладника Фонду за умови укладення між нею та Фондом 

пенсійного контракту та сплати нею пенсійних внесків до Фонду на користь учасника (учасників) 

Фонду. 

5.2. Вкладником Фонду може бути учасник Фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець 

учасника Фонду або професійне об’єднання, членом якого є учасник Фонду. 

 

§2 Права та обов’язки вкладника Фонду 

5.3. Вкладник Фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з 

адміністратором Фонду на користь осіб, визначених законодавством. 

5.4. Вкладник Фонду має право: 

- вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством; 

- припинити сплату пенсійних внесків до Фонду, в порядку встановленому пенсійним 

контрактом; 

- здійснити порядку передбаченому внутрішніми нормативними актами Фонду чи чинним 

законодавством, зміну пенсійної схеми, але не частіше ніж раз на 6 (шість) місяців. 

5.5. Вкладник Фонду зобов’язаний: 

- Додержуватися відповідних вимог пенсійного контракту, внутрішніх нормативних актів 

Фонду, цього статуту, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Фонду; 

- сплачувати на користь учасника (учасників) Фонду пенсійні внески у порядку 

встановленому пенсійним контрактом; 

- відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником умов 

законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту; 



 

- виконувати інші умови, визначені пенсійними схемами та пенсійним контрактом. 

- на користь  та його учасників, окрім випадків, коли така інформація повинна бути надана 

вкладником адміністратору відповідно до умов, а також випадків, коли така інформація надається 

на вимогу уповноважених державних органів на підставах і в порядку, визначених законодавством; 

передбачені, пенсійним контрактом та чинним законодавством. 

 

Стаття 6. Учасники Фонду 
§1 Умови набуття статусу учасника Фонду 

6.1. Особа набуває статусу учасника Фонду за умови укладення з Фондом пенсійного 

контракту на її користь та сплати на її користь пенсійних внесків до Фонду. Умовою набуття 

особою статусу учасника Фонду є також укладення цією особою з Фондом договору про виплату 

пенсії на визначений строк. 

6.2. Учасниками Фонду можуть виключно фізичні особи -  громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства.  

6.3.Участь фізичних осіб у Фонді є добровільною. 

6.4. Учасника Фонду може бути учасником інших пенсійних фондів за власним вибором. 

6.5. Всі учасники Фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі, є рівноправними. 

 

Стаття 8.Рада Фонду 
§3 Повноваження Ради Фонду 
8.14. У межах своїх повноважень Рада Фонду: 

1. Укладає від імені Фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами, 

зберігачем, аудитором в порядку, передбаченому внутрішніми документами Фонду, прийнятими 

відповідно до чинного законодавства і нормативно-правових актів, та цим статутом. Встановлює 

розмір винагороди або погоджує тарифи оплати послуг, що надаються переліченими особами, з 

врахуванням граничних розмірів, встановлених відповідними нормативно-правовими актами 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 

2. Приймає рішення про заміну адміністратора з обов'язковим повідомленням про це 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України із зазначенням причин такої 

заміни. 

Приймає рішення про заміну зберігача чи компанії з управління активами Фонду з 

обов'язковим повідомленням про це Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України із зазначенням причин 

такої заміни. 

Порядок прийняття таких рішень передбачається внутрішніми нормативними актами 

Фонду та/або рішеннями засновника, прийнятими відповідно до чинного законодавства та 

нормативно-правових актів. 

3. Розглядає пропозиції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України щодо заміни особи, яка надає відповідні послуги Фонду. 

4. Вносить погоджені з засновником зміни до статуту та пенсійних схем. 

5. Реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до 

статуту Фонду та зміни до пенсійних схем Фонду. 

6. Розробляє та затверджує інвестиційну декларацію Фонду та зміни до неї відповідно до 

закону, нормативно-правових актів, цього статуту та/або інших внутрішніх нормативних актів 

Фонду. 

7. Проводить аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність 

внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих консультантами з 

інвестиційних питань (у разі їх залучення), компанією з управління активами Фонду чи Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

8. Визначає періодичність здійснення аналізу ефективності інвестиційної діяльності. 

Рада Фонду зобов'язана проводити аналіз ефективності інвестиційної діяльності не рідше 

одного разу на рік. 

9. Заслуховує звіти про діяльність адміністратора, компанії з управління активами Фонду, 

зберігача та приймає рішення щодо цих звітів. 

Отримує у визначені законом та нормативно-правовими актами терміни: 

-від адміністратора - звітність з недержавного пенсійного забезпечення та фінансову 



 

звітність Фонду; 

-від зберігача - звітність щодо обслуговування Фонду; 

-від компанії з управління активами - звітність щодо управління активами. 

Оцінює результати діяльності перелічених осіб. 

10. Затверджує інформацію про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню в 

порядку, встановленому законодавством, та розглядає аудиторський висновок. 

11. Отримує від зберігача інформацію щодо виявлених ним порушень законодавства, 

вчинених компанією з управління активів, а також про зменшення протягом року вартості одиниці 

пенсійних внесків більш ніж на критичну величину, яка встановлена чинними законодавством. 

12. Здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного Фонду. 

13. Приймає рішення щодо визначення мінімального розміру пенсійних внесків відповідно 

до законодавства з недержавного пенсійного забезпечення. 

14. Розглядає спірні питання, що виникають між Фондом і його учасниками та/або 

вкладниками. 

15. Формує перелік питань, за якими засновник повинен прийняти рішення, та повідомляє 

про це засновника в порядку визначеному цим статутом. 

16. Звітує про діяльність Фонду перед засновником Фонду. 

17. До початку процедури ліквідації Фонду через засоби масової інформації повідомляє 

вкладників та учасників Фонду, адміністратора, компанію з управління активами, зберігача та 

Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про прийняті рішення про 

ліквідацію Фонду. 

18. Приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку при ліквідації Фонду та 

відкриття у зберігача Фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який 

зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від 

продажу активів Фонду. 

19. Вирішує інші питання, віднесені рішеннями засновника, внутрішніми нормативними 

актами Фонду, статутом, законодавством до компетенції ради Фонду. 

8.15 Якщо чинне законодавство, нормативно-правові акти, внутрішні документи Фонду, 

прийняті на підставі чинного законодавства, містять вимоги щодо повноважень ради Фонду, 

додаткові або відмінні від вимог, встановлених цим статутом, діють чинні норми. 

8.16.Питання, віднесені цим статутом до компетенції ради Фонду, не можуть бути передані 

до компетенції виконавчого органу засновника Фонду, професійного адміністратора або будь-яких 

інших осіб. 

 

Стаття 12. Пенсійні активи, їх розподіл та використання 
§4. Використання активів Фонду 

12.15. Пенсійні активи Фонду можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної 

діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, 

пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме: 

1) інвестування відповідно до вимог чинного законодавства та інвестиційної декларації з 

метою отримання доходу на користь учасників Фонду; 

2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками 

Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат; 

3) оплати договорів страхування довічної пенсії, укладених із страховою організацією; 

4) оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, 

пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення передбаченої чинним 

законодавством інформації про його діяльність; 

5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду; 

6) оплати послуг зберігача; 

7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду; 

8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат па ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на активи Фонду; 

9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачено чинним законодавством з питань 

недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні 

активи. 

12.16. Фонд може укладати договори страхування ризику настання інвалідності або смерті 



 

учасників Фонду за їх згодою за рахунок частини їх пенсійних внесків. 

12.17. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється. 

12.18. Усі надходження на поточні рахунки Фонду мають бути використані за цільовим 

призначенням відповідно до закону протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів. 

 

§5. Інші операції з активами Фонду 

12.19. У разі розірвання шлюбу може здійснюватися розподіл пенсійних коштів, 

накопичених одним (кожним) з подружжя у Фонді за час перебування у шлюбі. 

У разі розірвання шлюбу між особами, кожна з яких є учасником Фонду, розподілені 

пенсійні кошти можуть: 

- обліковуватися на персональних рахунках цих учасників Фонду; 

- бути перерахованими за рахунок зацікавленої особи до обраного нею пенсійного Фонду, 

страхової організації чи банківської установи, яка має право на відкриття пенсійного депозитного 

рахунку. 

Такий облік або таке перерахування здійснюється адміністратором на підставі письмової 

заяви зацікавленої особи. 

12.20. У разі ліквідації Фонду пенсійні кошти учасників відповідно до їх письмових заяв 

переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки 

згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому чинним законодавством. 

Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику 

Фонду, здійснюється пропорційно до сум, що обліковуються на їх індивідуальних 

пенсійних рахунках на дату повного продажу активів Фонду. 

12.21. Пенсійні активи Фонду не можуть бути предметом застави. 

12.22. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями засновника 

пенсійного фонду, компанії з управління активами Фонду, адміністратора, зберігача Фонду та 

страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії учасником Фонду. 

12.23. Пенсійні активи не можуть включатися до ліквідаційної маси зберігача Фонду в разі 

визнання зберігача банкрутом. 

 

Стаття 13. Пенсійні схеми 
§2. Затвердження, порядок внесення змін та анулювання пенсійних схем 

13.1. При створенні Фонду пенсійні схеми як складова частина статуту затверджуються 

засновником та реєструються в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України. 

13.2. Разом з примірником пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику 

та учаснику Фонду копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми. 

13.3. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи 

скасовувати пенсійні схеми у разі: 

- відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або 

анулюються; 

- отримання письмової згоди всіх вкладників фонду, з якими укладені пенсійні контракти 

за пенсійною схемою, яка змінюється. 

13.4. Зміни до пенсійних схем Фонду вносяться радою Фонду та погоджуються 

засновником. 

13.5. Зміни до пенсійних схем підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України в порядку, визначеному чинним законодавством 

 

Стаття 16. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду 
16.1. Фонд інформує громадськість про діяльність з недержавного пенсійного 

забезпечення, яку він провадить, шляхом оприлюднення інформації, склад якої визначається 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

16.2. Обов'язковому оприлюдненню підлягають дані про зміни чистої вартості активів 

пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду. Інформація про фінансовий 

стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню, затверджується радою Фонду. 

16.3. Не підлягає розголошенню інформація, визнана законом, а також суб’єктами 

недержавного пенсійного забезпечення, конфіденційною. До конфіденційної інформації, зокрема, 



 

відноситься інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), 

що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду. 

16.4. Оприлюднення інформації здійснюється адміністратором Фонду в друкованих та 

електронних засобах масової інформації. Порядок опублікування встановлюється Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

Періодичність оприлюднення інформації про діяльність Фонду встановлює Державна 

комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. 

16.5 Рекламні матеріали, що стосуються послуг з недержавного пенсійного забезпечення, 

не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до їх розповсюдження подаються Державній комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України, яка має право своїм обґрунтованим рішенням 

заборонити розповсюдження рекламних матеріалів або прийняти обґрунтоване рішення про 

обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, що не відповідають дійсності або вимогам 

закону. 

16.6. Адміністратор несе відповідальність за достовірність оприлюдненої ним інформації 

та відомостей про діяльність Фонду. 

 

Стаття 18. Реорганізація та ліквідація Фонду 
§2. Реорганізація Фонду 

18.1. Реорганізація Фонду може бути здійснена в порядку, визначеному нормативно- 

правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, шляхом приєднання 

чи злиття з іншими відкритими пенсійними Фондами. 

Проводити реорганізацію Фонду шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, злиття 

з пенсійними фондами інших видів забороняється. 

18.2. При реорганізації Фонду вносяться необхідні зміни в установчі документи Фонду, в 

реєстр державної реєстрації. 

 

§3. Ліквідація Фонду 

18.3. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення: 

1) засновника Фонду; 

2) правонаступників засновника Фонду у разі реорганізації засновника. 

18.4. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України. 

18.5.  Фонд повинен бути ліквідований у разі: 

1)  ліквідації без правонаступництва засновника Фонду; 

2)  припинення участі в Фонді всіх його учасників; 

3)  в інших випадках, передбачених законом. 

18.6. Підставою ліквідації Фонду є також рішення Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України про скасування реєстрації Фонду у разі невиконання в строки умов, 

передбачених статтею 12 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», щодо 

формування ради пенсійного фонду, та укладення договорів про адміністрування, управління 

активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем. 

18.7. Фонд не може бути визнаний банкрутом та ліквідований за законодавством про 

банкрутство. 

18.8. На день ліквідації Фонду повинні бути виконані усі передбачені пенсійними 

контрактами зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків до Фонду та зобов'язання щодо 

адміністрування Фонду. 

18.9. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду рада Фонду до початку процедури 

ліквідації у встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 

термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, 

осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків 

фінансових послуг України з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і 

закінчення періоду ліквідації пенсійного Фонду. 

18.10. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за 

рахунок грошових коштів засновника у порядку, що визначається рішенням засновника. 

18.11. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної 

комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Державною комісією з регулювання 



 

ринків фінансових послуг України. 

18.12. Операції з пенсійними активами при ліквідації Фонду здійснюються відповідно до 

чинного законодавства та цього статуту. 

Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників, учасників та кредиторів Фонду 

визначається на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України. 

18.13. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації та анулювання 

свідоцтва. 

18.14. На вимоги, претензії учасників фонду не поширюється строк позовної давності, 

визначений законом. 

 



 

 
 


