
 
 

Відомості про власників істотної участі ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ" 

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, 
пакетом  акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи 

№ 
з/п 

Повне найменування 
юридичних осіб – учасників 

(засновників, акціонерів) 
фінансової установи, або 
прізвище, ім’я, по батькові 
фізичних осіб - учасників 
(засновників, акціонерів) 

фінансової установи 

Код за ЄДРПОУ 
юридичних осіб – 

учасників 
(засновників, 
акціонерів) 
фінансової 
установи 

Місцезнаходження 
юридичних осіб – 

учасників (засновників, 
акціонерів) фінансової 

установи 

Частка учасників 
(засновників, 
акціонерів) 
фінансової 
установи в 

статутному капіталі 
фінансової 
установи, % 

1 Юридичні особи - - - 

 
1.1 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтерінвест 

XXI століття" 
 
 
 

 
36081220 

 
 

 
м. Київ, проспект Героїв 

Сталінграду, буд. 1, 
кв.88 

 
 

 
 

50 
 
 
 
 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Бізнесінвестбуд" 

36081173 

 
м. Київ, проспект Героїв 

Сталінграду, буд. 1, 
кв.88 

50 

2 Фізичні особи - - - 

 Усього: 2    

 
 

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) 
фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 

відсотків статутного капіталу фінансової установи) 
 

№ 
з/п 

Повне 
найменування 

юридичної 
особи або 

П.І.Б. 
фізичної 

особи 
учасника 

(засновника, 
акціонера) 

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи, яка 

контролюється 
учасником 

(засновником, 
акціонером) 

Повне 
найменування 

юридичної 
особи, яка 

контролюється 
учасником 

(засновником, 
акціонером) 

Символ 
юридичної 
особи, яка 

контролюється 
учасником 

(засновником, 
акціонером) 

Місцезнаходження 
юридичної особи, 

яка 
контролюється 

учасником 
(засновником, 
акціонером) 

Частка в 
статутному 

капіталі 
юридичної 
особи, яка 

контролюється 
учасником 

(засновником, 
акціонером), % 

- - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – 
учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом 

акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) 
 

№ 
з/п 

Повне 
найменування 

юридичної особи 
учасника 

(засновника, 
акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 
юридичної 
особи, що 
здійснює 

контроль за 
учасником 

(засновником, 
акціонером) 

Повне 
найменування 

юридичної особи 
або прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи, що 
здійснює контроль 

за учасником 
(засновником, 
акціонером) 

Місцезнаходження 
юридичної особи, що 
здійснює контроль за 

учасником 
(засновником, 
акціонером) 

Частка у 
статутному 

капіталі учасника 
(засновника, 
акціонера), % 

1 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтерінвест XXI 

століття" 

 
 

36081220 
 
 

Разумков Дмитро 
Олександрович 

м. Київ, вул.. 
Тургенівська, буд. 

52-58, кв.21 
100% 

2 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Бізнесінвестбуд" 

36081173 
Чайка Юлія 

Володимирівна 

м. Київ, вул.. 
Чорновола, буд. 16, 

кв.59 
100% 

 

 


