
Додаток 1 
до Положення про оприлюднення інформації 

про діяльність недержавного пенсійного фонду 
 

       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ 
недержавного пенсійного фонду 
 

     1. Інформація про недержавний пенсійний фонд  

Повне найменування ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПРИВАТФОНД» 

Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33114991 

Код території за КОАТУУ 1210136600 

Дата державної реєстрації 20.07.2004р. А00 №400332 

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

12100653, ПФ №6 
 

Банківські реквізити Поточний рахунок № UA343052990000026509050000918, 
 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

Електронна адреса www.privatfond.com.ua 

Поштова адреса 49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1 

Контактні реквізити телефон факс E-mail 

 +38(098)1881351  info@privatfond.com.ua 
 

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є 
юридична особа) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПФ" 32930996 
 

 3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд 

Юриди-
чна особа 
відпо-
відно до  
переліку* 

Повне 
найменування 

Ідентиф-
ікаційний 
код за 
ЄДРПОУ 

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду 
діяльності, найменування органу, що її видав 

Місце-
знаходження 

Дата 
укладення 
договору з 
радою 
пенсійного 
фонду 

АДМ 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕРУЮЧИЙ 
АДМІНІСТРАТОР 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
"ПАРИТЕТ" 

33115602 21.08.2008р.,  
АБ № 115989, 
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

49000, м. 
Дніпро, вул. 
Мечнікова, 12, 
тел.  
+38(098)1881351 

19.06.2019 

КУА 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕРУЮЧИЙ 
АДМІНІСТРАТОР 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
"ПАРИТЕТ" 

33115602 13.03.2015р.,  
АЕ № 294763, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

49000, м. 
Дніпро, вул. 
Мечнікова, 12, 
тел.  
+38(098)1881351 

19.06.2019 

З 

Публічне  
акціонерне 
товариство 
Комерційний банк 
"ПРИВАТБАНК" 

14360570 12.06.2013р.,   
АЕ № 263149, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

01001, м. Київ,  
вул. 
Грушевського, 
1Д,  
тел.(056)7353282 

10.08.2016 

А 

АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "НИВА-
АУДИТ" 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 
21095329 

 Реєстраційний номер № 0146 у реєстрі  аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов’язків аудит фінансової звітності), згідно 
з рішенням Аудиторської Палати України. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0714, 
видане рішенням Аудиторської Палати України №319/4 від 
24.12.2015р;  

33028, м. Рівне, 
вул. 
Лермонтова, 
буд. 5А, кв. 1 
тел.:  
(098)5511511 

24.01.2020 

____________________________ 
      * 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                                                                              М.Л. Свистун__  
 "27" квітня 2020 року                                                                                                                                     (прізвище)  

mailto:info@privatfond.com.ua

