
Відомості про оцінювача майна Фонду: 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР 

РЕДЖІО». 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 41215415. 

Місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 17, кв. 24. 

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України № 

171/2022 від 03.05.2022 року, строк дії з 03.05.2022 р. до 03.05.2025 р. 

Договір № 03.06/22 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного 

інвестування від 03 червня 2022 року. 

Строк дії договору: з 03.06.2022 року до повного виконання сторонами взаємних зобов’язань. 

 

Відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ». 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40131434. 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 4657. 

Договір № 03-1/6 від 03 червня 2022 року про комплексне аудиторське обслуговування. 

Строк дії договору: з 03.06.2022 року до повного виконання сторонами взаємних зобов’язань. 
 
Відомості про депозитарну установу: 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА 
КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС». 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33400984. 

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5. 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на 

ринках капіталу – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи):      

№ 1935 від 24.09.2013 року. 
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003612-Д від 14 липня 2020 року та 
Додаткова угода №1 від 03 червня 2022 року. 
Строк дії договору: з 14.07.2020 року до повного виконання зобов'язань. 
 
Відомості про компанію з управління активами: 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП». 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 33889111. 
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 13, офіс 3/5. 
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на 
ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами): № 2057 від 10.12.2015 року. 

Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №0306/22-В від 03 

червня 2022 року.  

Строк дії договору: 03.06.2022 року по 02.06.2032 року. 

 

 

 

 

 


