Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
Повне найменування
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження Ради Фонду
Код території за КОАТУУ
Міжміський
044
телефонний код
Електронна
info@vsenpf.com.ua
пошта
Дата та номер рішення про
реєстрацію фінансової установи
Реєстраційний номер в Державному
реєстрі фінансових установ
Вид діяльності за КВЕД

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
"ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ
ФОНД "ВСІ"
33105725
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23
8039100000
Телефон

4903864

Веб-сторінка

Факс

4903865

www.vsenpf.com.ua

29.10.2004 № 2691
12700714
Недержавне пенсійне забезпечення

Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду
Дата запису про внесення змін до
Дата державної
Номер запису про внесення змін до
державної реєстрації юридичної
реєстрації
державної реєстрації юридичної особи
особи
27.07.2004
15.09.2008
10741050008000434
Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду
Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного
пенсійного фонду
Повне найменування
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
юридичної особи чи
(ідентифікаційний код
юридичної особи чи місце
№ прізвище, ім'я, по батькові
(номер) нерезидента в
проживання фізичної особи,
з/п фізичної особи - засновника
країні резиденції) або
щодо якої подається
недержавного пенсійного
реєстраційний номер
інформація
фонду
Товариство з обмеженою
04136, м.Київ, вул.Стеценка,
1
14326366
відповідальністю "Асат"
буд.6 офіс 506
Товариство з обмеженою
01030, м. Київ, вул. Богдана
2
22928429
відповідальністю "ФІНІГРІФ"
Хмельницького, 23

Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами
(юридичними особами) недержавного пенсійного фонду
Ідентифікаційни
й код за
№
ЄДРПОУ
з/ юридичної особи,
п щодо якої існує
пов’язаність

Назва
юридичної
особи, щодо
якої існує
пов’язаність

МісцезнаходПовне
ження
Частка у
Ідентифікацій найменування
юридичної статутному
ний код за
юридичної
особи або
(складеному
ЄДРПОУ або
особи або
місце
) капіталі
ідентифікаційн прізвище, ім’я,
проживання особи, щодо
ий номер
по батькові
фізичної
якої існує
пов’язаної
фізичної особи особи пов’язаність
особи
пов’язаної
пов’язаної
,%
особи
особи

1 14326366

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю "Асат"

КОМПАНІЯ
"ІНТЕРФОМ
ТРЕЙДІНГ
ЕНД РІСЬОЧ
МЕНЕДЖМЕН
Т ЛІМІТЕД"

2 22928429

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю
"ФІНІГРІФ"

Маляр
Володимир
Анатолійович

Хемран,
вулиця
П,єтру
100.00
Ксуереб,офіс
и ДжіДіАр,
МАЛЬТА
08131,с.Софії
вська
Борщагівка, 100.00
вул.Садова,
146

Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду
Посада

Прізвище, ім’я, по
батькові повністю

Дата набуття
повноважень

Мордас Ніна
Миколаївна

16.07.2017

Секретар Леміш Олеся Іванівна

16.07.2017

Голова

Член
Член
Член

Копичин Василь
Омелянович
Сальніков Геннадій
Володимирович
Петрів Олекса
Олексійович

16.07.2017
16.07.2017
16.07.2017

Кваліфікаційне свідоцтво(ким
видано, номер, дата видачі, термін
дії)
Нацкомфінпослуг, АПЧ-6/17 від
21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Нацкомфінпослуг, АПЧ-4/17 від
21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Нацкомфінпослуг, АПЧ-26/17 від
30.06.2017 р., строк дії до 30.06.2020 р.
Нацкомфінпослуг, АПЧ-10/17 від
21.04.2017, строк дії до 21.04.2020 р.
Нацкомфінпослуг, АПЧ-27/17 від
30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.

