
Повне найменування пенсійного фонду
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

"ЄВРОПА"

Контактна інформація пенсійного фонду (місцезнаходження, 

телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)

Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, (044) 207-02-96, Email: 

info@vseapf.com.ua, Сайт: http://npfeurope.com.ua/

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду 26581709

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: 2877

Серія та номер свідоцтва: ПФ №21

Дата видачі свідоцтва: 26.11.2004

Дані про адміністратора НПФ (повне найменування, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора, контактна 

інформація адміністратора: місцезнаходження, телефон, факс, 

адреса електронної пошти та вебсайту)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" (код ЄДРПОУ 32800088)

Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А", Телефон: (044) 207-02-97, 

Факс: (044) 207-02-95, Email: info@vseapf.com.ua, сайт: https://www.vseapf.com.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)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з

управління активами "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35253924)

Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, Телефон: (044) 590 54 54,  Email: 

am@eavex.com.ua, Сайт: http://am.eavex.com.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))

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909)

Юридична адреса:02000 м. Київ, вул. Миколи Лєскова , 9, Телефон:(044) 490-8888, E-mail: 

info@aval.ua, Сайт: https://www.aval.ua/

Загальна кількість учасників пенсійного фонду станом на 

31.12.2021 р., (осіб)
132862

Загальна кількість вкладників - фізичних осіб станом на 31.12.2021 

р., (осіб)
8222

Загальна кількість вкладників - юридичних осіб станом на 

31.12.2021 р., (осіб)
1235

Загальна сума сплачених пенсійних внесків до НПФ станом на 

31.12.2021 р., грн.
27204773,21

Загальна сума переведених пенсійних коштів до НПФ станом на 

31.12.2021 р., грн.
1760669,97

Загальна сума пенсійних виплат станом на 31.12.2021 р., грн. 11155565,94

Дані про діяльність недержавного пенсійного фонду за  2021 рік

Інформація про засновників пенсійного фонду: повне 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 

(за наявності) фізичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

станом на 31.12.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35253924)



Загальна сума переведень пенсійних коштів до інших фінансових 

установ станом на 31.12.2021 р., грн.
992382,56

Чиста вартість активів станом на початок періоду (на 31.12.2020 

року), грн.
34824222,85

Чиста вартість активів станом на кінець періоду (на 31.12.2021 рік), 

грн.
36891836,18

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду за 2021 рік (%) 5,94

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на початок 

періоду (на 31.12.2020 р.), грн.
2,23670847520000

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець періоду 

(на 31.12.2021 р.), грн.
2,36306952490346

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів за 2021 рік, (%) 5,65






















































































