Загальна інформація про
Відкритий недержавний пенсійний фонд
 «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд» – непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створене та здійснює свою діяльність на підставі Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення. 
ВНПФ «Український пенсійний фонд»  провадить діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь  учасників пенсійного фонду (фізичних осіб), з подальшим управлінням пенсійними активами (метою є отримання доходу на користь учасників), а також здійснює пенсійні виплати.


Інформація про недержавний пенсійний фонд 
Повне найменування 
Відкритий недержавний пенсійний фонд 
«Український пенсійний фонд»
Місцезнаходження 
03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
35532454
Код території за КОАТУУ 
8038900000 
Дата державної реєстрації 
23.10.2007, А01 №300514
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 
12102110, ПФ № 101
Банківські реквізити 
р/р № 26508268806 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478
Поштова адреса 
03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40
Веб-сторінка
upf.fund
Контактні реквізити 
телефон 
факс 
E-mail 
  
 (044) 200-10-60
 (044) 200-10-61
  info@ ukrfunds.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) 
Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМІУС"
39760777
01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2

	

3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами-засновниками недержавного пенсійного фонду (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10% статутного капіталу)
№ з/п
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи – засновника недержавного пенсійного фонду
Назва юридичної особи– засновника недержавного пенсійного фонду
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи,  яка здійснює контроль за юридичною особою-засновником недержавного пенсійного фонду
1
39760777
ТОВ "ФІДЕМІУС"
Макаренко Олег Іванович
2
39760777
ТОВ "ФІДЕМІУС"
ВНПФ «Український пенсійний фонд»

4. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові 
Дата набуття повноважень
Голова Ради
Брагін Сергій Олександрович
19.11.2015
Секретар Ради
Стрільчук Володимир Михайлович
19.11.2015
член Ради
Пасенова Надія Олексіївна
19.11.2015
член Ради
Селіверстова Тетяна Юріївна
26.04.2018
член Ради
Мазило Леонід Ігорович
26.04.2018


5. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд 
Юридична особа відповідно до переліку*  
Повне найменування  
Ідентифікаційний 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 «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
34690716
29.12.2008р.
 АБ №115994
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
03151, м. Київ, 
вул. Ушинського, 40
19.12.2007
КУА
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
34690716
23.12.2011р.
 АГ №580049 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
03151, м. Київ,
 вул. Ушинського, 40
19.12.2007
З
Публічне акціонерне товариство  акціонерний банк «Укргазбанк»
23697280
28.08.2013р. 
АЕ №263238 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
25.08.2015
А
Товариство з обмеженою відповідальністю  «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІОН-АУДИТ»
39264919
10.09.2015р. 
№0157 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-В
11.01.2016
___________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: 
АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма). 


