
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ  недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд 
"Прикарпаття" 

Код згідно з ЄДРПОУ 33163504 

Місцезнаходження 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,22, офіс 300 

Міжміський телефонний код 0342 Телефон 750838 Факс 750838 

Електронна пошта (за наявності) adm@npf-iva.com.ua Веб-сторінка npf-iva.com.ua 

Дата та номер рішення про реєстрацію 
фінансової установи 

24.05.2005   № 4057 

Реєстраційний номер у Державному реєстрі 
фінансових установ 

12101561 

Вид діяльності Недержавне пенсійне забезпечення 

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду 

Дата державної реєстрації 
Дата запису про внесення змін до державної 
реєстрації юридичної особи 

Номер запису про внесення змін до державної 
реєстрації юридичної особи 

16.02.2005 28.12.2015 1 119 105 0015 000920 

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

№ з/п Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична 
особа) 

1 Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна 
компанія "Прінком" 

20542223 

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

Юридична 
особа 
відповідно 
до 
переліку* 

Код згідно 
з 
ЄДРПОУ 

Повне найменування юридичної 
особи 

Дата і номер 
ліцензії на 
провадження 
відповідного виду 
діяльності 

Дата укладання 
та номер 
договору з 
радою 
недержавного 
пенсійного 
фонду 

Місцезнаходження, телефон 

Адм 19393278 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Адміністратор 
пенсійних фондів "Інтеркомис" 

09.03.2011р. АВ 
№466740 

13.07.2005р. №1 76019, м. Івано-Франківськ, 
вул.Василіянок,22, офіс 510, 
0342750838 

з 21133352 Акціонерне товариство 
«УНІВЕРСАЛ БАНК» 

28.09.2012р. АД 
№075862 

12.12.2008р.№4 04114,м.Київ, 
вул.Автозаводська,54/19,0322988878 

к 20542223 Приватне акціонерне товариство 
"Прикарпатська інвестиційна 
компанія "Прінком" 

06.04.2012р. АД 
№034306 

13.07.2005р.№2 76019, м. Івано-Франківськ, 
вул.Василіянок,22, офіс 300, 
(+034)2532320 

а 20833340 Господарське товариство з 
обмеженою відповідальністю 
аудиторська фірма 
«УкрЗахідАудит» 

Свідоцтво №0600 
видане рішенням 
АПУ від 
26.05.2016р.№325/5 

10.03.2020 р.      
№ 7 

79011, м. Львів, 
вул.І.Рутковича,7,офіс 11а, 
(+032)2256870 

*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  
Адм - адміністратор;  
з - зберігач;  
к - особа, що здійснює управління активами;  
а - аудиторська фірма або аудитор. 

Додаток 1  
до Положення про оприлюднення інформації  
про діяльність недержавного пенсійного 
фонду (підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 


