
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2022 

року 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД» КАПІТАЛ»  ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ» (далі - надавач 

фінансових послуг) 
                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові або повне 

найменування 

остаточного ключового 

учасника 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної участі в 

надавачі 

фінансових послуг 

Інформація про особу Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис взаємозв'язку 

особи з надавачем 

фінансових послуг пряма опосе

редко

вана 

сукупн

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Дороднов Юрій 

Володимирович 

 ФО Так  ГРОМАДЯНСТВО Україна, 

РНОКПП 2536208590, 

паспорт МК №562801, 

виданий Московським РВ 

ХМУ УМВС України в 

Харківській області 

99     99  Учасник надавача 

фінансових послуг. 

Володіє часткою у 

розмірі 99 %. 

Є асоційованою 

особою (син 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



08.08.1997 р.; м. Харків, вул. 

Блюхера, 45, кв. 48 , РНОКПП 

2536208590 

Дороднової Дар’ї 

Григорівни) 

 

2 Дороднова Дар’я 

Григорівна 

ФО Так ГРОМАДЯНСТВО Україна, 

РНОКПП 1279314607, 

паспорт № 004608106, орган 

видачі 6317, дата видачі 

19.02.2020 року; м. Харків, 

вул. Блюхера, 45, кв. 48 , 

РНОКПП 2536208590 

1  1 Учасник надавача 

фінансових послуг. 

Володіє часткою у 

розмірі 1 %. 

Є асоційованою 

особою (мати 

Дороднова Юрія 

Володимировича) 

 

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Розрахунок 

1 2 3 

1     

 

 

Директор, наказ № 04/03/2016 від 04.03.2016 року 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа /  

уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

_______Юрій Дороднов___ 
(ім'я та прізвище) 

______31.01.2021__ 
(дата) 

__ Юрій Дороднов  
(ім'я та прізвище виконавця) 

_____0990677440_____ 
(телефон виконавця) 
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