
Загальна інформація про недержавний пенсійний фонд 
 

Повне найменування ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПРИВАТФОНД» 

Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33114991 

Адреса вебсайту www.privatfond.com.ua 

Телефон / факс +38(098)1881351 / - 

Адреса електронної пошти info@privatfond.com.ua 

Інформація про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи 

реєстраційний номер пенсійного 
фонду в Державному реєстрі 

фінансових установ 

дата видачі свідоцтва про 
реєстрацію фінансової установи 

серія та номер свідоцтва про 
реєстрацію фінансової 

установи 

12100653 07.09.2004р. ПФ №6 
 

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд 
Тип 

обслуговуючої 
компаніі 

Повне найменування Ідентифі-
каційний код 
за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Адреса  
вебсайту 

Адреса  
Електронної 

 пошти 

Телефон / факс 

Адміністратор 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ" 

33115602 49000, м. Дніпро, 
вул. Мечнікова, 12,  
 

https://ua-
paritet.com.u
a 

info@ua-
paritet.com.ua 

(098)1881351 / - 

Особа, що 
здійснює 

управління 
активами 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ" 

33115602 49000, м. Дніпро, 
вул. Мечнікова, 12,  
 

https://ua-
paritet.com.u
a 

info@ua-
paritet.com.ua 

(098)1881351 / - 

Зберігач 
Публічне  акціонерне товариство 
Комерційний банк 
"ПРИВАТБАНК" 

14360570 01001, м. Київ,  
вул. Грушевського, 
1Д,  

https://privat
bank.ua 

custodian@

privatbank.ua

(056)7353282 

 

Інформація про засновників пенсійного фонду 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 32930996 
49000 м. Дніпро, пров. 

Джинчарадзе, буд. 4, секція 1 

 
Інформація про діяльність пенсійного фонду станом на 30.06.2020 

 

Загальна кількість учасників, осіб.; 49 918 

Загальна кількість вкладників - фізичних осіб; 9 903 

Загальна кількість вкладників - юридичних осіб; 70 

Загальна сума пенсійних внесків, за звітний квартал, грн.;  6 442 085,92 

Загальна сума пенсійних виплат, за звітний квартал, грн.;  641 829,12 

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду, за звітний квартал, грн.; 4 680 490,16 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, за звітний квартал; 0,10123628 

Сукупний прибуток від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду, за звітний квартал, грн.; 8 456 441,38 

Обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду, за звітний квартал, грн.; 0,00 

Обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду, за звітний квартал, грн.;  0,00 

Сукупна винагорода суб’єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних 
активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача 
пенсійного фонду, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб), за звітний квартал, грн.; 

1 014 014,66 

Коефіцієнт навантаження 0,07 

Відомості про об’єкти інвестування активів пенсійного фонду (щодо кожного напряму інвестування, 
визначеного інвестиційною декларацією пенсійного фонду, окремо): 

 - Інвестиції в цінні папери , грн. 98 787 283,15 

 - Інвестиції в об'єкти нерухомого майна, грн. 2 980 000,00 

 - Грошові кошти на поточному та депозитних рахунках у банківських установах, грн. 103 004 752,88 

 - Дебіторська заборгованість, грн. 2 962 105,06 
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