
 Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності 

надавача фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг 

станом на 09 червня 2021 року 

 

Повне товариство «Ломбард «Мідас» ТОВ «РА» і компанія» (далі – надавач фінансових послуг) 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

або повне найменування 

остаточного ключового 

учасника 

Тип 

особи 

Інформація про особу Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв’язку особи з 

надавачем фінансових послуг 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РА» 

ЮО Україна, 69091, м. 

Запоріжжя, вул. Тбіліська, 

буд.17, кв.6, ЄДРПОУ 

32814490 

97,0297 - 97,0297 Учасник надавача фінансових 

послуг 

3. Лобода Дмитро Леонідович ФО Громадянство – Україна. 

Місце проживання – 

Україна, місто Запоріжжя 

- 100 100 Учасник, що володіє 50% 

статутного капіталу ТОВ "РА", 

якє володіє 97,0297% складеного 

капіталу фінансової установи. 

ТОВ "РА" погоджено набуття 

істотної участі у фінансовій 

установі  згідно  розпорядження 

Нацкомфінпослуг №2030 від 

25.05.2017.  Учасник, що володіє 

50% статутного капіталу ТОВ 

"Досвід Лайф", якє володіє 

2,9703% складеного капіталу 

фінансової установи. Пов'язаний 

спільними економічними 

інтересами з учасником 

Вороніним Володимиром 

Васильовичем на підставі 

статуту ТОВ "РА" від 23.09.2020 

та статуту ТОВ "Досвід Лайф" 

від 23.09.2020. 



4. Воронін Володимир 

Васильович 

ФО Громадянство – Україна. 

Місце проживання – 

Україна, місто Запоріжжя 

- 100 100 Учасник, що володіє 50% 

статутного капіталу ТОВ "РА", 

якє володіє 97,0297% складеного 

капіталу фінансової установи. 

ТОВ "РА" погоджено набуття 

істотної участі у фінансовій 

установі  згідно  розпорядження 

Нацкомфінпослуг №2030 від 

25.05.2017.  Учасник, що володіє 

50% статутного капіталу ТОВ 

"Досвід Лайф", якє володіє 

2,9703% складеного капіталу 

фінансової установи. Пов'язаний 

спільними економічними 

інтересами з учасником 

Лободою Дмитром 

Леонідовичем на підставі 

статуту ТОВ "РА" від 23.09.2020 

та статуту ТОВ "Досвід Лайф" 

від 23.09.2020. 
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