
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на  

09 червня  2021 року 

Повне товариство «Ломбард ТОВ «Дарс - 2003» і компанія» (далі - надавач фінансових послуг) 
                    (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

власника 

істотної участі у 

надавачі 

фінансових 

послуг 

Тип 

особи 

Інформація 

про особу 

Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис 

взаємозв'язку 

особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

пряма опосередко-

вана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Анохін Сергій 

Володимирович 

ФО  Громадянин 

України, 

місце 

проживання: 

Україна, 

місто 

Харків  

-  (99 х 0,224) + 

(1 х 0,3333)= 

22,509 

22,509 через ТОВ 

"Дарс - 2003" 
(22,4%), що 

володіє 

часткою 99% у 

статутному 
капіталі 

надавача 

фінансових 
послуг, через 

ТОВ "Маст" 

(33,33%), що 

володіє 
часткою 1% у 

статутному 

капіталі 
надавача 

фінансових 

послуг 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



2 Земляков Олег 

Володимирович 

ФО Громадянин 

України, 

місце 

проживання: 

Україна, 

місто 

Харків  

-  (99 х 0,224) + 

(1 х 0,3334)= 

22,509 

22,509 через ТОВ 

"Дарс - 2003" 

(22,4%), що 
володіє 

часткою 99% у 

статутному 

капіталі 
надавача 

фінансових 

послуг, через 
ТОВ "Маст" 

(33,34%), що 

володіє 

часткою 1% у 
статутному 

капіталі 

надавача 
фінансових 

послуг 

3 Хохлов Сергій 

Миколайович 

ФО Громадянин 

України, 

місце 

проживання: 

Україна, 

місто 

Харків  

-  (99 х 0,224) + 

(1 х0,3333)= 

22,509 

22,509 через ТОВ 

"Дарс - 2003" 
(22,4%), що 

володіє 

часткою 99% у 
статутному 

капіталі 

надавача 
фінансових 

послуг, через 

ТОВ "Маст" 

(33,33%), що 
володіє 

часткою 1% у 

статутному 
капіталі 

надавача 

фінансових 

послуг 

4 Гріховодов 

Сергій 

Миколайович 

ФО Громадянин 

України, 

місце 

проживання: 

Україна, 

місто 

Харків  

-  16,632 16,632 через ТОВ 

"Дарс - 2003" 

(16,8%), що 
володіє 

часткою 99% у 

статутному 

капіталі 
надавача 

фінансових 

послуг 

5 Рибальченко 

Сергій 

Васильович 

ФО Громадянин 

України, 

місце 

проживання: 

Україна, 

місто 

Харків  

-  15,84 15,84  через ТОВ 

«Дарс - 2003», 

що володіє 

часткою 99% 

у статутному 

капіталі ПТ 

«Ломбард 

Дарс»  



6. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
"Дарс - 2003" 

 

ЮО 61001, м. 

Харків, пр. 

Гагаріна, 1, 

код 

ЄДРПОУ 

32336709 

99 - 99 учасник  

надавача 

фінансових 
послуг 

 

 

 

Генеральний директор 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа /  

уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

Сергій Рибальченко 
(ім'я та прізвище) 

09 червня 2021 
(дата) 

Сергій Рибальченко  
(ім'я та прізвище 

виконавця) 

_________________________ 
(телефон виконавця) 

 


