
Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд 
 

Повне найменування 
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

"СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34384775 

Місцезнаходження Ради Фонду 83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7А 

Код території за КОАТУУ 1410136600 

Міжміський телефонний 

код 
044 Телефон 2895115 Факс 2895115 

Електронна пошта  info@spnpf.com.ua Веб-сторінка www.spnpf.com.ua 

Дата та номер рішення про реєстрацію 

фінансової установи 
19.07.2006 № 6018 

Реєстраційний номер в Державному реєстрі 

фінансових установ 
12101786 

Вид діяльності за КВЕД Недержавне пенсійне забезпечення 

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 

03.05.2006   

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду 

 

Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного 

фонду 

 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної 

особи чи прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи - 

засновника недержавного 

пенсійного фонду 

Код за ЄДРПОУ 

(ідентифікаційний код (номер) 

нерезидента в країні 

резиденції) або реєстраційний 

номер 

Місцезнаходження юридичної 

особи чи місце проживання 

фізичної особи, щодо якої 

подається інформація 

1 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аудиторська 

фірма "Капітал-Аудит" 

31297795 
83003, м. Донецьк, вул. 

Антипова, 7А 

2 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Укрдонцентр" 
33967482 

01010, м. Київ, вул. І.Мазепи, 16, 

кв 4. 

 

Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) 

недержавного пенсійного фонду 

 

№ 

з/

п 

Ідентифікаційни

й код за 

ЄДРПОУ 

юридичної особи, 

щодо якої існує 

пов’язаність 

Назва 

юридичної 

особи, щодо 

якої існує 

пов’язаність 

Ідентифікацій

ний код за 

ЄДРПОУ або 

ідентифікаційн

ий номер 

пов’язаної 

особи 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи - 

пов’язаної 

особи 

Місцезнаход-

ження 

юридичної 

особи або 

місце 

проживання 

фізичної 

особи - 

пов’язаної 

особи 

Частка у статутному 

(складеному) капіталі 

особи, щодо якої існує 

пов’язаність, % 

1 33967482 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніс

тю 

20060576 

ТОВАРИСТВО 

ЗОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ"ТІРАС 

01010, 

м.Київ,Печерс

ький р-н,вул. 

Січневого 

44.75 



№ 

з/

п 

Ідентифікаційни

й код за 

ЄДРПОУ 

юридичної особи, 

щодо якої існує 

пов’язаність 

Назва 

юридичної 

особи, щодо 

якої існує 

пов’язаність 

Ідентифікацій

ний код за 

ЄДРПОУ або 

ідентифікаційн

ий номер 

пов’язаної 

особи 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи - 

пов’язаної 

особи 

Місцезнаход-

ження 

юридичної 

особи або 

місце 

проживання 

фізичної 

особи - 

пов’язаної 

особи 

Частка у статутному 

(складеному) капіталі 

особи, щодо якої існує 

пов’язаність, % 

"Укрдонцентр" ІНТЕРНЕШЕНЛ

" 

повстання, 

буд. 16, кім.15 

2 33967482 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніс

тю 

"Укрдонцентр" 

13496758 

Товариство з 

обмеженоювід

повідальністю 

"Укмар" 

83059, м. 

Донецьк,вул. 

Гутченко, 26а 

15.69 

3 33967482 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніс

тю 

"Укрдонцентр" 

13479754 

Товариство з 

обмеженою"До

нецьке 

регіональневир

обниче 

об'єднання"Цен

тр" 

83037, м. 

Донецьк,вул. 

Газети"Комс

омолецьДонб

асу", 43а 

39.56 

4 31297795 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніс

тю 

"Аудиторська 

фірма 

"Капітал-

Аудит" 

2324600930 
Гевеке Ігор 

Павлович 

83055, м. 

Донецьк,вул. 

50 років 

СРСР,142, кв. 

11 

100.00 

 

Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду 

 

Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові повністю 

Дата набуття 

повноважень 

Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, 

номер, дата видачі, термін дії) 

Голова 
Полякова Тетяна 

Миколаївна 
17.01.2013 

АПЧ-67/18 від 22.11.2018 р., діє до 22.11.2021 

р. 

Член  Колдунова Юлія Ігорівна 17.01.2013 АПЧ-45/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р 

Член 
Бендецька Світлана 

Анатоліївна 
04.11.2016 

КР04635922/00216-19 від 18.09.2019 р., діє до 

18.09.2022 р. 

Член  Кравець Оксана Євгенівна 04.11.2016 АПЧ-65/18 від 22.11.2018 р., діє до 22.11.2021 р 

Секретар 
Луценко Віталій 

Анатолійович 
03.12.2013 

КР04635922/00256-19 від 18.09.2019 р., діє до 

18.09.2022 р. 

 

 

 


