
 

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд  

Повне найменування  Відкритий недержавний пенсійний фонд «Причетність» 

Місцезнаходження  83055, Донецька область м. Донецьк, вул.  Артема,125 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33320710 

Код території за КОАТУУ  1410136300 

Дата державної реєстрації  17 грудня 2004 р. 

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

12101518, серія ПФ №28 від 08.04.2005 р. 

Банківські реквізити  АТ«УКРСИББАНК», ЄДРПОУ - 09807750,  МФО – 351005, 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12  

Електронна адреса  www.onpf.com.ua 

Поштова адреса  01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця б. 32Г, офіс 262  

Контактні реквізити  телефон  факс  E-mail  

   (062) 348-48-01 (062) 348-48-01 onpf@onpf.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 «ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
БІЗНЕС»   

38706551 

Товариство з обмеженою відповідальністю  “Фінансова компанія “ Д.С.” 24822534 

Додаток 1 
до Положення про оприлюднення інформації про діяльність 
недержавного пенсійного фонду  

http://www.onpf.com.ua/
mailto:onpf@onpf.com.ua


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

Юридична 
особа 

відповідно 
до 

переліку*   

Повне найменування   Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ   

Дата та номер ліцензії на 
провадження відповідного виду 

діяльності, найменування 
органу, що її видав   

Місцезнаходження   Дата укладення 
договору з радою 

пенсійного фонду   

АДМ Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

«Всеукраїнська управляюча 
компанія» 

33340559  АВ №466739 від 01.12.10р. 
ДКРРФП 

01133, м. Київ, вул. Євгена 

Коновальця б. 32Г, офіс 262  
19.04.2005 р. 

КУА Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

«Всеукраїнська управляюча 
компанія» 

33340559 21.04.2016 р. НКЦПФР 01133, м. Київ, вул. Євгена 

Коновальця б. 32Г, офіс 262  
19.04.2005 р. 

З Публічне акціонерне 
товариство 

«УКРСИББАНК» 

09807750 АЕ №286558 від 
12.10.2013р.НКЦПФР 

04070 м. Київ, вул. 

Андріївська, 2/12  
26.05.2005 р. 

А Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА « 
УКРВОСТОКАУДИТ» 

19348835 № 0007 від 08.05.2013р., 
Нацкомфінпослуг 

04050, м. Київ, вул. 
Мельникова, б.12 

      20.12.2016 р  

____________ 
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  

АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).  


