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ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  

ПТ «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю. М. І КОМПАНІЯ» 

1 
Повне найменування, ідентифікаційний код та 

місцезнаходження фінансової установи; 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю. М. І КОМПАНІЯ» 

Код за ЄДРПОУ: 36862747; 

Юридична адреса: 02125, місто Київ, бульвар Перова, будинок 15, офіс 53 

2 
Розмір статутного (складеного) капіталу 

(пайового фонду) 
2 000 000 грн. 

3 
Відомості про державну реєстрацію ломбарду 

в ЄДРПОУ: 
Дата запису: 23.12.2009 Номер запису: 10671020000014883 

4 

Торгова марка, яка використовується 

ломбардом для надання ним відповідних 

фінансових послуг 

ТМ «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» 

5 
Перелік фінансових послуг, що надаються 

фінансовою установою 
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

6 Відомості про керівника юридичної особи Голова Товариства Озерний Євген Олександрович 

7 

Відомості про власників істотної участі (у тому 

числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою) 

Засновники  (учасники): 

- Фізична особа-підприємець Сабадаш Віктор Анатолійович, частка у статутному 

капіталі 60 %. 

- Фізична особа-підприємець Богдан Юрій Миколайович, частка у статутному капіталі 

40 %. 

8 
Відомості про склад наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи 

Сабадаш Віктор Анатолійович – засновник, 

Богдан Юрій Миколайович – засновник 

9 Відомості про відокремлені підрозділи  Відокремлені підрозділи у вкладенні 

10 

Відомості щодо:  

- включення ломбарда до Державного реєстру 

фінансових установ 

- про ліцензії та дозволи, видані фінансовій 

установі 

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія та номер свідоцтва ЛД № 464 

дата видачі свідоцтва 11.02.2010 року 

-  Номер і дата прийняття рішення розпорядження № 2975 від 29.11.2016, строк дії 

ліцензії безстрокова; Державний орган який видав ліцензію: НАЦІОНАЛЬНА 

КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ; 

11 

Відомості про порушення провадження у 

справі про банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової установи 

 

- 

 

12 Рішення про ліквідацію фінансової установи -  

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewIMDetail/30000001091042
https://profitmark.ua/uk?gclid=EAIaIQobChMIrKmpnNTR9QIVU-N3Ch0QNw__EAAYASAAEgI8ifD_BwE#word:%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4;country:UA;classes:;tm:280238;view:cards;search_type:default
file:///C:/Users/Lawyer/Desktop/На%20сайт%20інф/Відокремлені%20підрозділи.docx
https://best-lombard.com.ua/ua/company/licenses/
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000053624
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13 
Іншу інформацію про фінансову установу, що 

підлягає оприлюдненню відповідно до закону 
-  

14 Перелік осіб, які надають посередницькі 

послуги 

- 

15 Інформація для здійснення зв'язку   Телефон 1: +380445128282; 

Адреса електронної пошти: best.lombard@ukr.net; 

Веб сторінка: https://best-lombard.com.ua 

16 Адреса, за якою у ломбарді приймаються 

скарги споживачів фінансових почлуг 

02125, місто Київ, бульвар Перова, будинок 15, офіс 53 

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання: 

Національний банк України: 
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 

Телефон для довідок: (044) 253-01-80 

Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 

Офіційний сайт: bank.gov.ua 

 

https://bank.gov.ua/

