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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 «Лаурус» 

Код згідно з ЄДРПОУ  35234147  

Місцезнаходження   
03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 
64/16 

Міжміський телефонний код 044 Телефон 490 20 21 Факс 490 20 23 

Електронна пошта (за наявності) apf@ozoncap.com Веб-сторінка 
http://ozoncap.com/pensionnye-

fondy/laurus/# 

Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової 
установи 

20.09.2007р.,№8028 

Реєстраційний номер у Державному реєстрі 
фінансових установ 

12102059, ПФ № 99  

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 

21.06.2007 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 «КУА ОЗОН» 33936496 

3. 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 33936496 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«КУА ОЗОН» 

Ліцензія на провадження 
діяльності з адміністрування 
недержавних пенсійних фондів, 
серія АВ № 614853, дата видачі 
25.06.2015р. 

01.11.2007р., 
№1/07 А 

03150, м. Київ, вул. 
Горького, буд. 64/16 

/ вул. Федорова 
Івана, буд. 64/16, 
тел. 044 490 20 21 

к 33936496 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«КУА ОЗОН» 

Ліцензія на провадження  
професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльність з 
управління активами 
інституційних інвесторів 
(діяльність з управління 
активами), видана згідно Рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
№ 162 від 16.02.2016р. 

01.11.2007р., 
№ 1/07 К 

03150, м. Київ, вул. 
Горького, буд. 64/16 

/ вул. Федорова 
Івана, буд. 64/16, 
тел. 044 490 20 21 

mailto:apf@ozoncap.com
http://ozoncap.com/pensionnye-fondy/laurus/
http://ozoncap.com/pensionnye-fondy/laurus/
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з 14305909 

Публічне 
акціонерне 
товариство 

«Райффайзен 
Банк Аваль» 

Ліцензія на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 
діяльності депозитарної установи, 
серія АЕ № 263201, дата видачі 
13.08.2013р.  
Ліцензія на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 
діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів, серія АЕ 
№ 263203, дата видачі 
13.08.2013р. 

01.11.2007р., 
№79-10/08/497-

Ю 

01011, м. Київ, 
вул. Лєскова, 9, 
044 498 79 31 

а 32852960 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Аудиторська 

фірма «АУДИТ-
СТАНДАРТ»  

Свідоцтво про проходження 
перевірки системи контролю 
якості, виданого Аудиторською 
палатою України №0795, Рішення 
АПУ 26.06.2018р. №362/4. 

Включено до розділів Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності під реєстраційним 
номером 3345. 

№ 1-7/ 14 від 
16.01.2017р. 

04080, м. Київ, 
вул.Юрківська/ 
Фрунзе, 2-6/32 

літера «А», 
тел.044 233 41 18 

________ 

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

 


