Загальні відомості
Повне найменування

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»

Скорочене найменування
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Дані про державну реєстрацію

ВНПФ «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»
35274991
Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
27.06.2007, № запису 1 069 102 0000 021620
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Серія та номер: НПФ № 100
Дата видачі свідоцтва: 17.06.2021р.
Код фінансової установи: 12
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ:
12102060
Дата прийняття та номер розпорядження про внесення
фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ:
Розпорядження Комісії від 20.09.2007р. №8029
Послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення

Дані про реєстрацію фінансової установи

Перелік фінансових послуг, що надаються
фінансовою установою
Відомості про ліцензії та дозволи, видані
фінансовій установі
Ви діяльності за КВЕД
Керівник юридичної особи
Засновники (учасники) фінансової установи.
Відомості про власників істотної участі (у.т.ч. осіб,
які здійснюють контроль за фінансовою
установою)
Кінцеві бенефіціарні власники фінансової установи

Відомості про відокремлені підрозділи
Відомості про порушення впровадження у
справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи

Діяльність фінансової установи не потребує отримання ліцензій
чи дозволів
Недержавне пенсійне забезпечення
Шокало Лілія Анатоліївна,
Голова Ради Фонду
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ»,
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42318225,
Місцезнаходження юридичної особи:
04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, будинок 23.
Частка в статутному капіталі складає 100%
Бондаренко Дмитро Сергійович
Країна громадянства та постійного місця проживання: Україна
Дата народження: 27.08.1985 р.н.
Відокремлені підрозділи відсутні
Справа про банкрутство не порушувалась, процедура санації не
застосовувалась (згідно п.12 статті 6 Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення» пенсійний фонд не може бути проголошений
банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство).

Рішення про ліквідацію фінансової установи

Рішення про ліквідацію не приймалося

Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду:
Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата набуття
повноважень
27.02.2018

Голова

Шокало Лілія Анатоліївна

Секретар

Мордас Ніна
Миколаївна

27.02.2018

Член

Сальніков Геннадій
Володимирович

27.02.2018

Член

Леміш Олеся Іванівна

27.02.2018

Член

Кравець Оксана Євгенівна

17.01.2019

Кваліфікаційне свідоцтво (ким видане, номер, дата видачі, термін
дії)
АПЧ-77/17 від 21.12.2017р.видане ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00284017), термін дії: 21.12.2020р.
АПЧ 12 від 08.05.2020р.видане ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00284017), термін дії: 08.05.2023р
АПЧ 21 від 08.05.2020р.видане ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00284017), термін дії: 08.05.2023р.
АПЧ 7 від 08.05.2020р.видане ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00284017), термін дії: 08.05.2023р.
АПЧ-65/18 від 22.11.2018р.видане ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00284017), термін дії: 22.11.2021р.

Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду:
1. Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду – засновників недержавного пенсійного фонду
№
з/п

Ідентифікаційний Повне найменування юридичної
Символ
Місцезнаходження юридичної
Частка в
код за ЄДРПОУ
особи – засновника
юридичної особи
особи – засновника
статутному
юридичної особи - недержавного пенсійного фонду - засновника
недержавного пенсійного
(складеному)
засновника
недержавного
фонду
капіталі, %
недержавного
пенсійного
пенсійного фонду
фонду **
1.
42318225
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ф
04112, м. Київ, вул. Парково100%
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сирецька, будинок 23
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ
ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ»
* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою
особою.
** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у
ньому становить не менш як 10%).

2.

Інформація про юридичних осіб, у яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ Ідентифікаційний
з/п код за ЄДРПОУ
пов’язаної особи

Символ
Ідентифікаційний Повне найменування
Місцезнаходження
юридичної
код за ЄДРПОУ
юридичної особи, юридичної особи, щодо якої
існує пов’язаність
особи, щодо юридичної особи,
щодо якої існує
пов’язаність
якої існує
щодо якої існує
пов’язаність**
пов’язаність

1.

42318225

і

43457513

2.

42318225

і

43012103

3.

42318225

ф

33146316

ВСЕУКРАЇНСЬКА
04112, м. Київ, вулиця
АСОЦІАЦІЯ
Парково-Сирецька, будинок
НЕДЕРЖАВНИХ
23
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
ТОВАРИСТВО З
04112, м. Київ, вулиця
ОБМЕЖЕНОЮ
Парково-Сирецька, будинок
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
23
"ЛЕНД СОЛЮШНС"
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
04112, м. Київ, вулиця
ТОВАРИСТВО
Парково-Сирецька, будинок
«ВІДКРИТИЙ
23
НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ВЗАЄМОДОПОМОГА»

Частка в
статутному
(складеному)
капіталі, %

0%

45%

100%

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у
ньому становить не менш як 10%).

3. Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за
пов’язаними особами (юридичними особами) – засновниками недержавного пенсійного фонду
№ Ідентифікаційний Реєстраційний номер П.І.Б. фізичної особи з/п
пов’язаної особи
код за ЄДРПОУ
облікової картки
юридичної особи - платника податків* пов’язаної особи
засновника, щодо
якої існує
пов’язаність
1.

42318225

3128520590

Бондаренко Дмитро
Сергійович

Місцепроживання фізичної особи пов’язаної особи

Частка в статутному
(складеному)
капіталі, щодо якої
існує пов’язаність, %

м. Київ, вулиця Панаса Мирного,
буд. 28 А, кв. 50

100%

Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори:

Дані про адміністратора недержавного
пенсійного фонду

Дані про особу, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду

Дані про зберігача недержавного
пенсійного фонду

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«ЛІГА ПЕНСІЯ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІРНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
42318225
Місцезнаходження:
04112, Україна, м. Київ, вул. ПарковоСирецька, буд. 23.
Телефон: +380 (44) 364-99-65
+38 (050) 402-88-88
Факс: відсутній
Адреса електронної пошти:
office@ligapension.com
Веб-сайт: https://ligapension.com

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
32800074
Місцезнаходження:
04119, Україна, м. Київ, Білоруська, буд.23,
літ. «А»
Телефон: +38 (044) 207-02-99
Факс: +38 (044) 207-02-99
Адреса електронної пошти:
info@vseswit.com.ua
Веб-сайт: https://vseswit.com.ua/

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
23697280
Місцезнаходження:
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
Телефон: +380 (44) 594-11-62
Факс: +38 (044) 590-49-99
Адреса електронної пошти:
contactcentre@ukrgasbank.com
Веб-сайт: https://www.ukrgasbank.com/

Керівник: Директор – Ящук Мирослава
Віталіївна

Керівник: Директор – Савченко Ярослав
Павлович

Керівник: Голова Правління – Кравець
Андрій Миколайович

Дата укладення та номер договору з
Радою пенсійного фонду: Договір
про
адміністрування
пенсійного
фонду №АПФ-2 від 07.05.2021р.

Дата укладення та номер договору з
Радою пенсійного фонду: Договір про
управління активами пенсійного фонду
№00000217КУ від 08.11.2017р.

Дата укладення та номер договору з
Радою пенсійного фонду: Договір
про
обслуговування
пенсійного
фонду зберігачем №2/2015 від
30.06.2015р.

Банківські реквізити:
р/р UA603510050000026504642265322
в АТ «УКРСИББАНК»,
МФО банку 351005

Банківські реквізити:
р/р UA183226690000026505300544366
Філії - Головного управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк»
МФО банку 322669

Банківські реквізити:
р/р UA083204780000000037392151000
в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478

Дані про державну реєстрацію:
№10741020000077477
від 19.07.2018

Дані про державну реєстрацію:
№10741050002007477
від 22.01.2004

Дані про державну реєстрацію:
№10731200000000210731200000000210
від 05.08.2004

Ліцензія Нацкомфінпослуг на:
провадження
діяльності
з
адміністрування недержавних пенсійних
фондів
(дата
видачі
ліцензії:
11.01.2020р., діє з 11.01.2020р.; номер і
дата прийняття рішення про видачу
ліцензії: №7 від 11.01.2020р.; строк дії
ліцензії: безстроковий).

Ліцензія НКЦПФР на:
на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з
управління
активами
інституційних
інвесторів (діяльності з управління
активами) (серії АД №034314, дата видачі
ліцензії: 13.04.2012р., строк дії ліцензії: з
15.04.2012р. – необмежений).

Ліцензія НКЦПФР на:
провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної
діяльності
із
зберігання
активів
пенсійних фондів (серії АЕ №263238,
дата видачі ліцензії: 28.08.2013р., діє з
12.10.2013р.;
строк
дії
ліцензії:
необмежений).

Місцезнаходження
Код території за КОАТУУ
Телефон
Факс
Електронна пошта
Веб-сайт (веб-сторінка)

04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька,
будинок 23
8039100000
+38 (044) 364 99 65
+38 (050) 402 88 88
Відсутній
office@ligapension.com
https://garantnpf.com.ua

