
Інформація про недержавний пенсійний фонд ВНПФ «Прикарпаття» 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування пенсійного фонду Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний 

пенсійний фонд "Прикарпаття" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

пенсійного фонду 

33163504 

Контактна інформація пенсійного фонду 

(місцезнаходження) 

76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,22, офіс 300 

Міжміський телефонний код 0342 Телефон 750838 Факс 750838 

Адреса електронної пошти  adm@npf-iva.com.ua Вебсайт npf-iva.com.ua 

Інформація про реєстрацію пенсійного 

фонду як фінансової установи (дата видачі, 

серія та номер свідоцтва про реєстрацію 

фінансової установи) 

30.05.2005,ПФ № 35 

Реєстраційний номер пенсійного фонду в 

Державному реєстрі фінансових установ 

12101561 

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

№ з/п Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є 

юридична особа) 

1 Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська 

інвестиційна компанія "Прінком" 

20542223 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний 

пенсійний фонд 

Юридична 

особа  

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Повне найменування юридичної особи Місцезнаходження, телефон, факс, 

адреса електронної пошти та вебсайту 

Адміністратор 19393278 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Адміністратор 

пенсійних фондів "Інтеркомис" 

76019, м. Івано-Франківськ, 

вул.Василіянок,22, офіс 510, 

0342750838, adm@npf-iva.com.ua, 

interkomys.uafin.net 

Зберігач 

пенсійного 

фонду 

21133352 Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ 

БАНК» 

04114,м.Київ, 

вул.Автозаводська,54/19,0322988878, 
universalbank.com.ua, 

custody@universalbank.com.ua 

Особа, що 

здійснює 

управління 

активами 

пенсійного 

фонду 

20542223 Приватне акціонерне товариство 

"Прикарпатська інвестиційна компанія 

"Прінком" 

76019, м. Івано-Франківськ, 

вул.Василіянок,22, офіс 300, 

0342532320,princom@com.if.ua, 

princom.com.ua 

 

mailto:adm@npf-iva.com.ua


Інформація 

про діяльність Непідприємницького товариства Відкритого недержавного пенсійного фонду 

"Прикарпаття" станом на 31 березня 2021 року 

 

Відомості про загальну кількість учасників пенсійного фонду, осіб 2951 

Відомості про загальну кількість вкладників-фізичних осіб  пенсійного фонду, осіб 933 

Відомості про загальну кількість вкладників-юридичних  осіб  пенсійного фонду, осіб 32 

Відомості про пенсійні внески, грн. 3421504,4 

Відомості про пенсійні виплати, грн. 1341705,22 

Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду 30174,24 

Відомості про зміну чистої вартості  одиниці пенсійних активів пенсійного фонду 0,032046 

Відомості про сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду, грн. 2218251,31 

Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду, грн. 979354,73 

Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду, грн. 239282,88 

Відомості про сукупну винагороду суб’єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок 

пенсійних активів, грн. 

1226572,27 

Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд 21,18 

Відомості про об’єкти інвестування активів пенсійного фонду: 

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн.                     1515000,00 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн.                           1595952,56 

Акції українських емітентів, грн.                                                                                                      183222,60 

Дебіторська заборгованість, грн.                                                                                                       27117,04 

Кошти на поточному рахунку, грн                                                                                                    5045,39 

Загальна вартість активів фонду, грн                                                                                          3326337,59 

 

 


