
Відомості ВНПФ «Український пенсійний капітал» станом на 30 вересня 2022 
 Повне найменування пенсійного фонду 

 

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ" 

 Контактна інформація пенсійного фонду 

(місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної 
пошти та вебсайту) 

 

Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 115-А, телефон 

(044) 246-66-19, Email:bbinvest.fond@gmail.com, сайт:http:// 
bbinvest.kiev.ua 

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду 
 

33308613 

 Інформація про реєстрацію пенсійного фонду як 
фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного 

фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата 

видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію 
фінансової установи) 

 

 

Реєстраційний номер:12101552 

Серія та номер свідоцтва:ПФ№33 

Дата видачі свідоцтва 29.04.2005 

 Дані про адміністратора НПФ (повне найменування, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора, 
контактна інформація адміністратора: місцезнаходження, 

телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту) 
 

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 

адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 22968535, 01135 м.Київ , вул. Дмитрівська, буд.75, оф. 

155, телефон (044) 246-66-19, Email:bbinvest.fond@gmail.com, сайт:http:// 

bbinvest.kiev.ua  

 Дані про особу, що здійснює управління активами НПФ 
(повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

особи, що здійснює управління активами пенсійного 

фонду, контактна інформація особи, що здійснює 
управління активами пенсійного фонду: місцезнаходження, 

телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту) 
 

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 
адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 22968535, 01135 м.Київ , вул. Дмитрівська, буд.75, оф. 

155, телефон (044) 246-66-19,   Email:bbinvest.fond@gmail.com, сайт:http:// 
bbinvest.kiev.ua  

 Дані про зберігача НПФ (повне найменування, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача пенсійного 

фонду, контактна інформація зберігача пенсійного 

фонду: місцезнаходження, телефон, факс, адреса 
електронної пошти та вебсайту) 

 

 

АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, Україна 01001 м. Київ, вул. 
Госпітальна, 12-Г,  адреса електронної пошти сontact-

centre@oschadbank.ua, вебсайт www.oschadbank.ua, телефон (044)363-01-

33 

Загальна сума сплачених пенсійних внесків до НПФ  

станом на 30.09.2022 6794493,61 

Загальна сума переведених пенсійних коштів до НПФ 
станом на 30.09.2022 р., грн. 

 

11919071,22 

Загальна сума пенсійних виплат станом на 30.09.2022 р. 
 

8749433,52 

Загальна сума переведень пенсійних коштів до інших 

фінансових установ станом на 30.09.2022 р., грн. 

 

 

760331,67 

Чиста вартість активів станом на початок періоду (на 
30.06.2022 року) 16284769,75 

Чиста вартість активів станом на кінець  періоду (на 

30.09.2022 року) 16340778,65 

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду за 3 кв.2022 
%)  0,3% 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на початок 

періоду (на 30.06.2022 року) 1.9158 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець 

періоду (на 30.09.2022 року) 1.9521 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного 

фонду за   3 кв .2022 рік(%) 2% 

 

mailto:bbinvest.fond@gmail.com
mailto:bbinvest.fond@gmail.com
mailto:bbinvest.fond@gmail.com
mailto:сontact-centre@oschadbank.ua
mailto:сontact-centre@oschadbank.ua
http://www.oschadbank.ua/

