
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: 

 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.001 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730578; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 
надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69035, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Вознесенівський район, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 192, 

приміщення №65; 

Телефон: 233-21-05 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.002 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730583; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69063, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Олександрівський район, 

ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 20, приміщення 

№1; 

Телефон:  213-74-42 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.004 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730599; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69068, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Шевченківський район, 

ВУЛИЦЯ ІВАНОВА, будинок 81-А, приміщення 

№65; 

Телефон: 289-10-43 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.005 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730604; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69035, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Вознесенівський район, 

ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 10, 

приміщення №19-21; 

Телефон:  213-49-71 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 



 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.006 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730618; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69035, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Вознесенівський район, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 151, 

приміщення №11; 

Телефон:  213-32-86 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.007 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730625; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69032, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Дніпровський район, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 177, 

приміщення №138; 

Телефон:  212-79-12 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.008 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730630; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69006, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Дніпровський район, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 222; 

Телефон:  212-80-50 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.009 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730646; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69076, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Хортицький район, 

ПРОСПЕКТ ЮВІЛЕЙНИЙ, будинок 27, 

приміщення №39; 

Телефон:  289-69-88 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 



 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.010 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730651; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69118, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Комунарський район, 

ВУЛИЦЯ НОВОКУЗНЕЦЬКА, будинок 27-А; 

Телефон:  701-08-36 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.011 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730667; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69059, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Комунарський район, 

ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНОКІЛЬЦЕВА, будинок 11, 

приміщення №23; 

Телефон: 217-03-77 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24512986.012 ПТ 

"ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730672; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69035, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Вознесенівський район, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 139; 

Телефон:  213-21-88 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.013 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730688; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69032, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Дніпровський район, 

ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГІВ, будинок 10, 

приміщення №77; 

Телефон:  224-33-67 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 



 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.014 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730693; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69067, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Заводський район, 

ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬОНІВ, будинок 

77; 

Телефон:  220-89-46 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.015 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730709; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69121, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Дніпровський район, 

ВУЛИЦЯ ЛАДОЗЬКА, будинок 22, приміщення 

№2; 

Телефон:  212-05-60 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.016 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730714; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69000, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Олександрівський район, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 51, 

приміщення №ІІ; 

Телефон:  289-70-61 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.017 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730721; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

Місцезнаходження:69104, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Комунарський район, 

ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 43; 

Телефон:  707-78-32 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 



 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.018 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних зборів 

учасників Повного товариства «Дяченко, 

Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 74 від 

09.08.2016 року. 

КОД ЄДРПОУ 40730735; 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ: 

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту. 

 Місцезнаходження:69114, Запорізька 

обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 93-Ї БРИГАДИ, будинок 5, 

приміщення №73 

Телефон:  707-76-20 

  Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 

керуючий відділенням. 

 

ВІДДІЛЕННЯ №24512986.019 ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК 

"ДЕМОС"; 

 

Дата та номер рішення про створення 

підрозділу: Протокол загальних 

зборівучасників Повного товариства 

«Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 

83 від 22.09.2017 року. 

 

КОД ЄДРПОУ 41612474; 

 

Види фінансових послуг, які може 

надавати відокремлений підрозділ::  

надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту 

 

Місцезнаходження:69114, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, Хортицький район, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 93-Ї БРИГАДИ, будинок 15, 

приміщення №2 

 

Телефон: 273-53-43 

 

Прізвище, ім’я та по батькові і 

найменування посади керівника 

підрозділу: Скрипка Ігор Леонідович – 
керуючий відділенням. 

 

 


