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СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ 

Повного товариства «Ломбард Приват»  Сич С.В. і компанія» 
 станом на 17.06.2021 року: 

 

 

 

 

 

 

Повне товариство «Ломбард Приват»   

Сич С.В. і компанія» 

Код ЄДРПОУ 38717301 

 

 

 

 

  

 

 

                                                         

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Директор 
 (посада/реквізити документа, на підставі якого 
 діє відповідальна особа /уповноважений представник 

 надавача фінансових послуг) ____________________________________ Сич Сергій  
       17 червня 2021 року                                                                       (підпис)                                 (прізвище та ім’я) 

                        (дата) 

 

 

______ Сич Сергій ____________         ________+380632565096______ 

                    (прізвище та ім’я виконавця)                                                                                   (телефон виконавця) 

 

 
 

 

 

 

74% 26% 

ШИНКАРУК 

АНДРІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Україна 

 

СИЧ СЕРГІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Україна 

 



Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських
фінансових послуг

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ПРИВАТ" СИЧ С.В. І КОМПАНІЯ"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 38717301

станом на 17.08.2021

№ Відсоток Відсоток Ідентифікаційний/ Код ознаки Ідентифікаційний/ Повне Код Код Код Код Поштовий Тип та назва Транслітерація Тип та Транслітерація Номер Номер Номер Стислий Розрахунок
з/п Показник прямої опосеред- реєстраційний ідентиф./ реєстраційний найменування типу ознаки чи є особа країни індекс населеного українською назва українською будинку корпусу офісу або опис опосере-

участі кованої код/номер реєстр.коду/ код/ номер або ПІБ особи особи власником пункту мовою назви вулиці мовою типу та квартири взаємо- дкованої
участі особи номеру особи особи остаточного істотної населеного назви вулиці зв'язків участі

повністю ключового участі пункту
учасника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Дані про остаточних

ключових учасників
та власників істотної
участі учасника
ринку небанківських
фінансових послуг

74,00000
0

 - 3162306592 2 3162306592 Сич Сергій
Володимирович

04 1 1 804 21023 місто Вінниця  -  -  -  -  -  - Особа є
акціонером
(учасником)

надавача
фінансових

послуг, частка
74%

 -

2 Дані про остаточних
ключових учасників
та власників істотної
участі учасника
ринку небанківських
фінансових послуг

26,00000
0

 - 3133509374 2 3133509374 Шинкарук
Андрій

Володимирович

04 1 1 804 22000 Вінницька
область, місто

Хмільник

 -  -  -  -  -  - Особа є
акціонером
(учасником)

надавача
фінансових

послуг, частка
26%,

Розпорядженн
я

Нацкомфінпос
луг № 1556 від
23.06.2020 р.

 -

Відповідальна особа Сич Сергій Володимирович
(підпис) (прізвище, ім'я)



Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної
участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ПРИВАТ" СИЧ С.В. І КОМПАНІЯ"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 38717301

станом на 17.08.2021

№ Ідентифікаційний/ Код ознаки Ідентифікаційний/ Код країни Вид документа, Серія та номер Дата видачі Повне найменування органу,
з/п Показник реєстраційний код/ ідентифікаційного/ реєстраційний код/ громадянства що посвідчує документа, що документа який видав документ фізичної

номер фізичної особи реєстраційного номер фізичної особи фізичної особи фізичну особу посвідчує фізичну фізичної особи особи
коду/номеру повністю особу

фізичної особи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дані реєстраційних документів фізичних осіб -

остаточних ключових учасників та фізичних
осіб - власників істотної участі учасника ринку
небанківських фінансових послуг

3162306592 2 3162306592 804 Загальний паспорт АВ 478292 04.10.2002 Староміським РВ УМВС України
у Вінницькій області

2 Дані реєстраційних документів фізичних осіб -
остаточних ключових учасників та фізичних
осіб - власників істотної участі учасника ринку
небанківських фінансових послуг

3133509374 2 3133509374 804 Загальний паспорт АВ 298328 14.02.2002 Хмільницьким МРВ УМВС
України у Вінницькій області

Відповідальна особа Сич Сергій Володимирович
(підпис) (прізвище, ім'я)


