
                            Оприлюднення інформації ВПФ "Фармацевтичний" за III квартал 2020 року

ЄДРПОУ  33262460 Телефон (044) 235-63-34 Факс

Електронна 

пошта
Веб-сайт

1
ЄДРПОУ: 

33238312

2

ЄДРПОУ: 

14305909

ЄДРПОУ: 

33238312

100%

Засновники:

ЄДРПОУ: 

35756332 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія з управління активами                       

"Гарантія-Інвест"

01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 

буд. 12, оф.4; т./ф. (044) 235-63-34, 234-05-10; 

office@ginvest.com.ua; www.ginvest.com.ua

Адміністратор

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Гарантія-Реєстр» 

23 871,69

ЄДРПОУ: 

05476925

Місцезнаходження, телефон, 

факс, адреса електронної 

пошти та  вебсайту

Зберігач

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; т./ф. (044) 498-79-33; 

custody@aval.ua; www.aval.ua

159 160 694,62

станом на 30.09.2020

Особа, що здійснює управління активами

Місцезнаходження, 

телефон, факс, адреса 

електронної пошти та  

вебсайту

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Агрокомплект»

2,90 12101517

Обсяг переведених пенсійних коштів до                        

пенсійного фонду за квартал, грн.

6 192 838,42
Обсяг переведених пенсійних коштів з                                         

пенсійного фонду за квартал, грн.

Сукупний прибуток (збиток) від інвестування 

пенсійних активів пенсійного фонду, грн.

(044) 234-05-10

 01030, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, 

будинок 12, офіс 1
Місцезнаходження

0,00

Кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного 

фонду

Пенсійні внески за квартал, грн.

Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд 

Сукупна винагорода суб'єктів, що надають 

послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних 

активів, грн.

1 736 924,58

0,26

239

18

2 681 214,08

549 139,28

4,32

Загальна вартість активів, грн.

Кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного 

фонду

Кількість учасників пенсійного фонду

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів 

пенсійного фонду за квартал, %

ПФ  №29 від 07.04.2005 

Реєстраційний номер у Державному реєстрі 

фінансових установ

office@ginvest.com.ua www.farmfond.com.ua

Серія та номер свідоцтва про 

реєстрацію фінансової установи, 

дата видачі

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду за 

квартал, %

Пенсійні виплати за квартал, грн.

Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний"

01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 

буд. 12, оф.4; т./ф. (044) 235-63-34, 234-05-10; 

office@ginvest.com.ua; www.ginvest.com.ua

Місцезнаходження, 

телефон, факс, адреса 

електронної пошти та  

вебсайту

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія з управління активами                       

"Гарантія-Інвест"

1 351

Цінні папери, доходи за якими 
гарантовано Кабінетом 

Міністрів України
28 375 521,14 грн.

(17,83%)

Цінні папери, 
погашення та 

отримання доходу за 
якими гарантовано  
місцевими радами
22 430 910,21 грн.

(14,09%)

Акції українських 
емітентів

4 817 500 грн.
(3,03%)

Облігації підприємств, 
емітентами яких є 
резиденти України
26 167 110,93 грн.

(16,44%)

Поточний рахунок
1 035 100,76 грн.

(0,65%)

Депозитні рахунки
75 861 000 грн.

(47,66%)

Інші інвестиції
473 551,58 грн.

(0,30%)

Об'єкти інвестування активів ВПФ "Фармацевтичний"


