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Оприлюднення інформації ВПФ "Фармацевтичний" за 2021 рік                           

Загальна вартість активів, грн.

Кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного 
фонду

Кількість учасників пенсійного фонду

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів 
пенсійного фонду, %

ПФ  №29 від 05.08.2021 

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, %

Пенсійні виплати, грн.

Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний"

01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 
буд. 12, оф.1; т./ф. (044) 235-63-34, 234-05-10; 

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

Кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного 
фонду

5 301 828,06

13,19

Пенсійні внески, грн.

Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд 

Сукупна винагорода суб'єктів, що надають 
послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних 
активів, грн.

7 858 518,20

15,35

6,69

 01054, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, 
будинок 12, офіс 4

Місцезнаходження

1 439

242

17

15 556 053,79

ЄДРПОУ: 
05476925

Місцезнаходження, телефон, 
факс, адреса електронної 

пошти та  вебсайту

 12101517

Обсяг переведених пенсійних коштів до                        
пенсійного фонду, грн.

19 273 781,95
Обсяг переведених пенсійних коштів з                                         

пенсійного фонду, грн.
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування 
пенсійних активів пенсійного фонду, грн.

102 041,09

0,00

(044) 234-05-10

Місцезнаходження, 
телефон, факс, адреса 
електронної пошти та  

вебсайту

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агрокомплект»

Засновники:

ЄДРПОУ: 
35756332 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами                       

"Гарантія-Інвест"

01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 
буд. 12, оф.1; т./ф. (044) 235-63-34, 234-05-10; 

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

Адміністратор

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Гарантія-Реєстр» 

Зберігач

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; т./ф. (044) 490-88-88 ; 
info@raiffeisen.ua; www.raiffeisen.ua

187 556 011,06

Особа, що здійснює управління активами

Місцезнаходження, 
телефон, факс, адреса 
електронної пошти та  

вебсайту

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами                       

"Гарантія-Інвест"

станом на 31.12.2021

Цінні папери, доходи 
за якими 

гарантовано 
Кабінетом Міністрів 

України (ОВДП) 
68 486 578,09 грн. 

(36,52%) 

Облігації місцевих 
позик 

9 475 973,64 грн. 
(5,05%) 

Облігації 
підприємств, 

емітентами яких є 
резиденти України 
55 947 970,95 грн. 

(29,83%) 

Поточний рахунок 
457 959,61 грн. 

(0,24%) 

Банківські депозитні 
рахунки 

53 000 000,00 грн. 
(28,26%) 

Інші інвестиції 
187 528,77 грн. 

(0,10%) 

Об'єкти інвестування активів ВПФ "Фармацевтичний" 
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