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Додаток 12
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

АПФ1
Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

1. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський админістратор
пенсійних фондів"

2. Організаційно-правова форма Колективне підприємство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32800088
4. Місцезнаходження 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літ. "А"
5.Міжміський телефонний код 044 Телефон 2070294 Факс 2070295
Електронна пошта (за наявності) info@vseapf.com.ua Веб-сторінка www.vseapf.com.ua
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи 15.04.2004 № 334
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 17100146
8. Вид діяльності за КВЕД Недержавне пенсійне забезпечення
9. Банківські реквізити
Найменування банку ПАТ "Укрсоцбанк"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
Поточний рахунок 26503000000247
МФО 300023
10. Дата видачі ліцензії на здійснення
адміністрування недержавних пенсійних
фондів

18.12.2007 Серія та номер, строк дії ліцензії АБ № 115963 безстрокова

11. Дата видачі ліцензії на здійснення
діяльності з управління активами (у разі
наявності)

Серія та номер, строк дії ліцензії

12. Iнформацiя про кiлькiсть працiвникiв Адмiнiстратора та осiб, що надають агентськi послуги

Кiлькiсть штатних працiвникiв
Адмiнiстратора 8 Дата видачi та номер квалiфiкацiйних

свiдоцтв фахiвцiв Адмiнiстратора

11.12.2015 р. № АПФ-28/15, 07.06.2013
р. № АПФ-17/13, 27.03.2015 р. №
АПФ-14/15, 11.12.2015 р. № АПФ-26/15,
27.03.2015 р. № АПБ-03/15

Кiлькiсть працiвникiв структурного
пiдроздiлу*

Дата видачi та номер квалiфiкацiйних
свiдоцтв фахiвцiв Адмiнiстратора

Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв, що
провадять адмiнiстрування вiддiлень представництв фiлiй

Кiлькiсть працiвникiв у пiдроздiлах, що
провадять адмiнiстрування
Дата видачi та номер квалiфiкацiйних
свiдоцтв фахiвцiв Адмiнiстратора
Кiлькiсть осiб, що надають агентськi
послуги Адмiнiстратору 15

13. Участь в об'єднанні фінансових установ (найменування об'єднання), в тому числі саморегулівних організаціях
Найменування об’єднання та їх ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

Дата
вступу

Дата
виходу

Дата та номер повідомлення Держфінпослуг про
вступ/вихід

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, код за ЄДРПОУ
34290292 24.05.2006

14. Iнформацiя про керiвництво Адмiнiстратора

Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади керівника Адміністратора Прізвище, ім’я, по батькові, заступника
керівника Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові,
бухгалтера Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна Сотскова Олена Анатоліївна Синозацька Людмила Миколаївна
Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від
імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори Сальнікова Тетяна Геннадіївна

15. Інформація про засновників Адміністратора
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по
батькові, фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код
(номер) нерезидента в країні резиденції) або
реєстраційний номер*

Мiсцезнаходження юридичної
особи або мiсце проживання
фiзичної особи

Частка в статутному
капіталі Адмiнiстратора
грн. %

Компанія "Балтазар Холдінг Лімітед" Мальта, Балзан, вул. Ст. Франсіс, 1/43 6746650.24 99.72
Товариство з обмеженою
відповідальністю наукове-виробниче
підприємство "Милитекс"

19071451 04060, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 23 18826.76 0.28

16. Iнформацiя про статутний (складений) капiтал Адмiнiстратора
Зареєстрований розмiр (складеного)
статутного капіталу

Частка статутного (складеного) капiталу, що
належить державi, %

Частка статутного (складеного) капiталу, що
належить нерезиденту, %
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Зареєстрований розмiр (складеного)
статутного капіталу

Частка статутного (складеного) капiталу, що
належить державi, %

Частка статутного (складеного) капiталу, що
належить нерезиденту, %

6765480.00 99

17. Iнформацiя про власний капiтал Адмiнiстратора

Розмiр власного
капiталу (грн.)

Номер та дата повiдомлення Держфiнпослуг у
разi зменшення розмiру власного капiталу

Номер та дата подання звiту
про усунення порушення

Номер рiшення Держфiнпослуг про
продовження термiну усунення даного
порушення

2938780.55

18. Iнформацiя про недержавні пенсiйнi фонди, адмiнiстрування яких здiйснює Адмiнiстратор
№
з/п

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ Повна назва недержавного пенсiйного фонду Мiсцезнаходження

1 33105725 Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд
"ВСІ"

04060, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,
23

2 34384775 Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка" 83003, м. Донецьк, вул. Антіпова, 7а

3 35822572 Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова" 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська,
4г/16

4 36124190 Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сотскова О.А. ___________________
(підпис)

М.П.
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