
Відомості ВНПФ «Український пенсійний капітал» станом на 31 грудня 2021 
 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 кількість учасників пенсійного фонду станом на 

31.12.2021 р., (осіб) 
 

1763 

Загальна кількість владників- фізичних осіб 169 

Загальна кількість вкладників юридичних осіб 13 

Загальна сума сплачених пенсійних внесків до НПФ  

станом на 31.12.2021 6781076,24 

Загальна сума переведених пенсійних коштів до НПФ 
станом на 31.12.2021 р., грн. 

 

11919071,22 

Загальна сума пенсійних виплат станом на 31.12.2021 р. 
 

8372822,62 

Загальна сума переведень пенсійних коштів до інших 

фінансових установ станом на 31.12.2021 р., грн. 

 

 

735231,67 

Чиста вартість активів станом на початок періоду (на 

31.12.2020 року) 17018798,78 

Чиста вартість активів станом на кінець  періоду (на 
31.12.2021 року) 16166503,28 

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду за 2021 рік(%)  
-5,2 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на початок 

періоду (на 31.12.2020 року) 1,9055 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець 
періоду (на 31.12.2021 року) 1.8863 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного 

фонду за 2021 рік(%) -1 

Загальний сукупний прибуток( збиток) від інвестування 
пенсійних активів пенсійного фонду станом на 31.12.2021, грн 6574410,11 

Відомості про об`єкти інвестування активів пенсійного фонду 

( щодо кожного напряму інвестування, визначеного 
інвестиційною декларацією пенсійнго фонду, окремо), грн.: 

16257343,40 

1).Вартість інвестицій в цінні папери, грн. 
7631361,46 

2).Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у 

банках, грн. 6138520,48 

3).Вартість банківського металу(золото) 
2455761,00 

4).Вартість дебіторської заборгованості, грн. 
31700,46 

Відомості про сукупну винагороду суб`єктів, що надають 

послуги пенсійного фонду за рахунок пенсійних активів( 

адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами 
пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, 

аудитора,інвестиційних фірм та інших осіб) станом на 
31.12.2021    

9644734,25 

Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд, % 
7% 

 

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/

