
 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 

станом на 17 червня 2021 року 

 

Повне Товариство “Ломбард Копійка” ТзОВ “УКР.Концепт-КАР” і ПП “ІД”  (далі – надавач фінансових послуг) 
(повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

Таблиця 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

або повне 

найменування 

остаточного 

ключового 

учасника 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної 

участі в 

надавачі 

фінансових 

послуг 

Інформація 

про особу 

Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв’язку 

особи з надавачем 

фінансових послуг 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Андрус Роман 

Богданович 

ФО Так України, Україна,  
/персональні дані/ 

 48,50   

Володіє 80,67% статутного капіталу 

ПП “ІД” (код ЄДРПОУ 36659510), 

яке в свою чергу є власником 50,00% 

складеного капіталу надавача 

фінасових послуг, та 16,33% 

статутного капіталу ТзОВ 

“УКР.Концепт - КАР” (код ЄДРПОУ 

36739208), яке в свою чергу є 

власником 50,00% складеного 

капіталу надавача фінасових послуг. 

 Опосередковано   
володіє спільно із сином Андрусом 

Орестом Романовичем та дружиною 

Андрус Євгенією Віталіївною 

66,66% складеного капіталу 

надавача фінансових послуг. 

Набув частку у розмірі 80% 

статутного капіталу ПП “ІД” 

10.08.2012 року згідно з договором 

купівлі – продажу у Драч Тетяни 

Олександрівни. 



 

 

2 

 

Була Роман 

Анатолійович 

 

ФО 

 

Так 

 

України, Україна,  

/персональні дані/ 

  

30,84 

  

Володіє 61,67% статутного капіталу 

ТзОВ “УКР.Концепт - КАР” (код 

ЄДРПОУ 36739208), яке в свою 

чергу є власником 50,00% 
складеного капіталу надавача 

фінасових послуг. 

Опосередковано володіє спільно із 

сестрою Булою Зоряною 

Анатоліївною 33,34% складеного 

капіталу надавача фінансових 

послуг. 

Отримав частку у розмірі 95% 

статутного капіталу ТзОВ 

“УКР.Концепт - КАР” з дати 

державної реєстрації Товариства – 

12.10.2009 року. 
19.11.2012 року згідно з договором 

купівлі – продажу відчужив 33,33% 

частки, у зв'язку з чим по сьогодні 

володіє 61,67% статутного капіталу. 

3 Андрус Орест 

Романович 

ФО Ні 

 

України, Україна,  

/персональні дані/ 
 8,50   

Володіє 17,00% статутного капіталу 

ПП “ІД” (код ЄДРПОУ 36659510), 

яке в свою чергу є власником 50,00% 
складеного капіталу надавача 

фінансових послуг. 

Опосередковано  

володіє спільно із батьком Андрусом 

Романом Богдановичем та матір’ю 

Андрус Євгенією Віталіївною 

66,66% складеного капіталу 

надавача фінансових послуг. 

4 Була Зоряна 

Анатоліївна 

ФО Ні України, Україна,  
/персональні дані/ 

 2,50   

Володіє 5,00% статутного капіталу 

ТзОВ “УКР.Концепт - КАР” (код 

ЄДРПОУ 36739208), яке в свою 

чергу є власником 50,00% 

складеного капіталу надавача 

фінасових послуг. 

Опосередковано володіє спільно із 

братом Булою Романом 

Анатолійовичем 33,34% складеного 

капіталу надавача фінансових 
послуг. 

5 Андрус Євгенія 

Віталіївна 

ФО Ні України, Україна,  

/персональні дані/ 
 9,66   

Володіє 19,33% статутного капіталу 

ПП “ІД” (код ЄДРПОУ 36659510), 



 

яке в свою чергу є власником 50,00% 

складеного капіталу надавача 

фінасових послуг. 

Опосередковано  

володіє спільно із чоловіком 

Андрусом Романом Богдановичем та 

сином Андрусом Орестом 

Романовичем 66,66% складеного 

капіталу надавача фінансових 

послуг. 



 

 

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1) 
 

      Таблиця 2 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Розрахунок 

1 2 3 

1 Андрус Роман Богданович  (80,67% *50%/100)+(16,33%*50%100) = 48,50% 

2 Була Роман Анатолійович  61,67%*50%/100 = 30,84% 

3 Андрус Орест Романович  17,00%*50%/100 = 8,50% 

4 Була Зоряна Анатоліївна  5,00%*50%/100 = 2,50% 

5 Андрус Євгенія Віталіївна  19,33%*50%/100 = 9,66% 

                                 

 

 

                                          Директор/ 

         Засновницький договір зі змінами від 16.10.2009 року                    _____________                                        Ігор Говда 
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                відповідальна особа/уповноважений представник  

                              надавача фінансових послуг) 
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