ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ
Повне найменування пенсійного фонду
Контактна інформація пенсійного фонду
(місцезнаходження, телефон, факс, адреса
електронної пошти та вебсайту)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
пенсійного фонду
Інформація про засновників пенсійного
фонду: повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по батькові (за
наявності) фізичної особи

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»
Місцезнаходження: 04112, м. Київ,
вул. Парково-Сирецька, будинок 23
Телефон: +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88
Факс: відсутній
Адреса електронної пошти: office@ligapension.com
Вебсайт Фонду: http://garantnpf.com.ua
Вебсайт Адміністратора: https://ligapension.com
35274991
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«ЛІГА ПЕНСІЯ»,
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42318225

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 в державному реєстрі фінансових
установ: 12102060
Серія та номер свідоцтва: НПФ № 100
Дата видачі свідоцтва: 17.06.2021р.

Дані про адміністратора пенсійного фонду
(повне найменування, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ, контактна інформація:
місцезнаходження, телефон, факс, адреса
електронної пошти та вебсайту)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«ЛІГА ПЕНСІЯ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42318225
Місцезнаходження: 04112, м. Київ,
вул. Парково-Сирецька, будинок 23
Телефон: +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88
Факс: відсутній
Адреса електронної пошти: office@ligapension.com
Вебсайт: https://ligapension.com

Дані про особу, що здійснює управління
активами пенсійного фонду (повне
найменування, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ, контактна інформація:
місцезнаходження, телефон, факс, адреса
електронної пошти та вебсайту)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32800074
Місцезнаходження: 04116, м. Київ,
04119, Україна, м. Київ, Білоруська, буд.23, літ. «А»
Телефон: +38 (044) 207-02-99
Факс: +38 (044) 207-02-99
Адреса електронної пошти:
info@vseswit.com.ua
Веб-сайт: https://vseswit.com.ua/

Дані про зберігача пенсійного фонду (повне
найменування, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ, контактна інформація:
місцезнаходження, телефон, факс, адреса
електронної пошти та вебсайту)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІРНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23697280
Місцезнаходження:
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
Телефон: +380 (44) 594-11-62
Факс: +38 (044) 590-49-99
Адреса електронної пошти:
contactcentre@ukrgasbank.com
Веб-сайт: https://www.ukrgasbank.com/

Відомості станом на 30.06.2022р. :
Загальна кількість учасників пенсійного фонду

1427

Загальна кількість вкладників - фізичних осіб
пенсійного фонду
Загальна кількість вкладників - юридичних осіб
пенсійного фонду
Загальна сума пенсійних внесків
Загальна сума пенсійних виплат
Зміна чистої вартості активів Фонду за І півріччя
2022 року, грн.
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
Фонду за І півріччя 2022 року, %
Відомості про об’єкти інвестування активів
пенсійного фонду:

173
23
953 954,06
200 210,32
65 945,53
-0,17
1 374 710,32

1. Грошові кошти на поточних та/або інших рахунках
у банківських установах, грн.
2. Вартість інвестицій в цінні папери, грн.
3. Вартість інвестицій в банківські метали, грн.
3. Вартість дебіторської заборгованості, грн.

382 709,07

Загальна сума переведених пенсійних коштів з Фонду
Загальна сума переведених пенсійних коштів до Фонду
Відомості про сукупну винагороду суб’єктів, що
надають послуги пенсійному фонду за рахунок
пенсійних активів станом на 30.06.2022 року :
1. Винагорода адміністратора пенсійного фонду
2. Винагорода особи, що здійснює управління
активами пенсійного фонду
3. Винагорода зберігача пенсійного фонду
4. Винагорода аудитора
5. Винагорода торговців цінними паперами
6. Винагорода інших осіб, оплата послуг яких не
заборонено Законом
Відомості про сукупний прибуток (збиток) від

120 100,75
349 956,09

інвестування пенсійних активів Фонду за І
півріччя 2022 року

830 039,47
160 153,02
1 808,76

324 870,46
391 382,68
79 477,02
75 801,3
14 501,2
4 750,81
-3 942,03

