
Інформація про ВНПФ «Європейський вибір» 

Повне найменування Відкритий недержавний пенсійний фонд 

"Європейський вибір" 

Код згідно з ЄДРПОУ 35141037 

Місцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд.8 

Міжміський телефонний код 044 Телефон 494 24 22 Факс 494 24 22 

Електронна пошта (за наявності) npf@am-

magister.com 

Веб-сторінка www.am-magister.com 

Дата видачі, серія та номер свідоцтва 

про реєстрацію фінансової установи 

21.08.07 ПФ№95 

Реєстраційний номер у Державному 

реєстрі фінансових установ 

12102031 

Інформація про засновників ВНПФ «Європейський вибір» 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична 

особа) 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Магістр» 

34730685 

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується ВНПФ «Європейський вибір» 

Юридична особа  Повне найменування 

юридичної особи 

Код згідно з ЄДРПОУ Місцезнаходження, телефон, факс, 

адреса електронної пошти та 

вебсайту 

Адміністратор Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія з управління 

активами «Магістр» 

34730685 01033, м. Київ,  

вул. Володимирська, 61Б,  

тел. (044) 4942422, 

факс (044) 4942422, 

E-mail: npf@am-magister.com 

am-magister.com.  

Компанія з 

управління 

активами 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія з управління 

активами «Магістр» 

34730685 01033, м. Київ,  

вул. Володимирська, 61Б,  

тел. (044) 4942422, 

факс (044) 4942422, 

E-mail: npf@am-magister.com 

am-magister.com. 

Зберігач 

пенсійного фонду 

Публічне акціонерне 

товариство  «ПІРЕУС 

БАНК МКБ» 

20034231 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, 

тел. (044) 4958888, 

E-mail: nmayor@piraeusbank.ua 

www.piraeusbank.ua 

Інформація про результати діяльності ВНПФ «Європейський вибір» станом на 30.09.2020 р. 

Загальна кількість учасників пенсійного фонду 18455  

Загальна кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду 29 

Загальна кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду 23 

Пенсійні внески 5 963 867,48 

mailto:nmayor@piraeusbank.ua
http://www.piraeusbank.ua/


Пенсійні виплати 957 488,41 

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду 168 465,29 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду 0,04 

Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного 

фонду 

4 637 716,27 

Обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду 9 925,51 

Обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду 534 596,79 

Сукупна винагорода суб’єктів, що надають послуги пенсійному фонду за 

рахунок пенсійних активів  

5 615 062,13 

Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд 0,87 

Об’єкти інвестування активів пенсійного фонду ВНПФ «Європейський вибір» станом на 30.09.2020 р. 

№з/п Об’єкт інвестування активів недержавного 

пенсійного фонду 

Максимальний відсоток 

інвестування пенсійних 

активів фонду в об’єкт 

інвестування (% від 

загальної вартості 

пенсійних активів фонду) 

Частка в загальній 

балансовій вартості активів 

недержавного пенсійного 

фонду 

грн.  % 

1. Банківські депозитні рахунки та ощадні 

сертифікати банків 

50% 4 414 628,40 45,81 

2. Цінні папери, а саме:  - - 

2.1. Цінні папери, доходи за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України 

50% 2 916 312,30 30,26 

2.2. Цінні папери, доходи за якими гарантовано 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими радами 

20% - - 

2.3. Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України 

40% - - 

2.4. Акції українських емітентів 40% 532 030,80 5,52 

2.5. Цінні папери іноземних емітентів 20% - - 

2.6. Іпотечні облігації 40% - - 

3. Об’єкти нерухомості 10% - - 

4. Банківські метали 10% - - 

5. Інші активи (із зазначенням переліку інших 

активів): 

 - - 

5.1. Грошові кошти на поточному рахунку 5% 1 689 904,43 17,54 

5.2. Дебіторська заборгованість 5% 83 757,86 0,87 

 Усього  9 636 633,79 100 

 


