
Додаток 1  

до Положення  

про оприлюднення інформації  
про діяльність недержавного  

пенсійного фонду  

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ  

недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд” 

Код згідно з ЄДРПОУ 33114991 

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

Міжміський телефонний код  Телефон +38(098)1881351 Факс - 

Електронна пошта (за наявності) info@privatfond.com.ua 
Веб-

сторінка 
https://privatfond.com.ua 

Дата та номер рішення про реєстрацію 

фінансової установи 
20.07.2004р. А00 №400332 

Реєстраційний номер у Державному реєстрі 

фінансових установ 
12100653, ПФ №6 

Вид діяльності Недержавне пенсійне забезпечення 

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду 

Дата державної реєстрації Дата запису про внесення змін до державної 

реєстрації юридичної особи 

Номер запису про внесення змін до державної 

реєстрації юридичної особи 

20.07.2004р 
  

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є 

юридична особа) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПФ" 32930996 

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

Юридична 

особа 

відповідно до 

переліку* 

Код згідно з 

ЄДРПОУ 

Повне найменування 

юридичної особи 

Дата і номер 

ліцензії на 

провадження 

відповідного виду 

діяльності 

Дата укладання та 

номер договору з 

радою 

недержавного 

пенсійного фонду 

Місцезнаходження, 

телефон 

АДМ 33115602 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕТ» 

21.08.2008р.,  

АБ № 115989, 

Державна комісія 

з регулювання 

ринків 

фінансових 

послуг України 

25.04.2005р 

№ АДМ-1 

49000, м. Дніпро, вул. 

Мечнікова, 12, тел.  

+38(098)1881351 

К 33115602 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕТ» 

21.08.2008р.,  

АБ № 115989, 

Державна комісія 

з регулювання 

ринків 

фінансових 

послуг України 

25.04.2005р  

№ КА-2 

49000, м. Дніпро, вул. 

Мечнікова, 12, тел.  

+38(098)1881351 

З 14360570 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТО 

12.06.2013р.,   

АЕ № 263149, 

10.08.2016 р 

№ Г.09/DNHGIZ 

01001, м. Київ,  

вул. Грушевського, 1Д,  



КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК 

«ПРИВАТБАНК» 

Національна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

тел.(056)7353282 

А 23504528 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська фірма 

«Міла-аудит» 

Номер та дата 

видачі свідоцтва 

про включення до 

Реєстру 

аудиторських 

фірм та 

аудиторів, 

виданого 

Аудиторською 

палатою України 

№ 1037 від 23 

лютого 2001року 

до 28.01.2021р; 

Реєстраційний 

номер, серія та 

номер, дата 

видачі та строк 

дії свідоцтва про 

внесення до 

реєстру фірм, які 

можуть 

проводити 

аудиторські 

перевірки 

професійних 

учасників ринку 

цінних паперів (у 

разі наявності) 

Серія П №000370 

від 18.03.2016р; 

Номер та дата 

видачі свідоцтва 

про відповідність 

системи 

контролю якості, 

виданого 

Аудиторською 

палатою України 

№ 0714 від 

28.09.2017р. 

11.01.2019р. 

№03/01/19 

04210 м. Київ, пр. 

Г.Сталінграду буд. 10/А, 

корп.2, кв. 43 

Тел./факс:  

(044) 537-76-53, 537-76-52 

__________  
*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  
Адм - адміністратор;  
з - зберігач;  
к - особа, що здійснює управління активами;  
а - аудиторська фірма або аудитор. 


