
Додаток 1  

до Положення  

про оприлюднення інформації  

про діяльність недержавного  

пенсійного фонду  

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ  

недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування Відкритий недержавний пенсійний фонд 

"Європейський вибір" 

Код згідно з ЄДРПОУ 35141037 

Місцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд.8 

Міжміський телефонний код 044 Телефон 494 24 22 Факс 494 24 22 

Електронна пошта (за наявності) npf@am-

magister.com 

Веб-сторінка www.am-magister.com 

Дата та номер рішення про 

реєстрацію фінансової установи 

21.08.07 №7869 

Реєстраційний номер у Державному 

реєстрі фінансових установ 

12102031 

Вид діяльності 65.30 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 

17.05.2007 р.   

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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами «Магістр» 

34730685 

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 34730685 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія з 

управління 

активами 

«Магістр» 

Ліцензія на провадження 

діяльності з 

адміністрування 

недержавних пенсійних 

фондів: АБ № 115943 від 

03.09.2007 р., видана 

Державною комісією з 

регулювання ринків 

17.09.2007 № 1-А 01033, Україна,     

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

61Б, тел. 4942422 



фінансових послуг 

України 

к 34730685 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія з 

управління 

активами 

«Магістр» 

Ліцензія про здійснення 

професійної діяльності на 

фондовому ринку – 

діяльність з управління 

активами інституційних 

інвесторів (діяльність з 

управління активами): 

видана на підставі рішення 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку №8 від 

30.12.2011 р. 

17.09.2007 № 3-У 01033, Україна,     

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

61Б, тел. 4942422 

з 20034231 Публічне 

акціонерне 

товариство  

«ПІРЕУС БАНК 

МКБ» 

Ліцензія на здійснення 

професійної діяльності на 

фондовому ринку – 

депозитарної діяльності, 

діяльності із зберігання 

активів пенсійних фондів: 

АЕ № 263335 від 

12.10.2013 р., видана 

Національною комісією з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

30.09.2015, № 

ДО/15-23 

04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8, 

тел. 4958888 

а 30785437 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська 

фірма «АКТИВ-

АУДИТ» 

Свідоцтво Аудиторської 

палати України про 

включення в реєстр 

аудиторських фірм та 

аудиторів № 2315 від 

30.03.2001 р. 

15.11.2017 №740 03164, м. Київ, вул. 

Генерала Наумова, 

буд. 23-Б, тел. 

4985652 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


