
 
  

Повне найменування фінансової установи - ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПП «ЕРА-ДОН» І 
КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» 
 
Ідентифікаційний код - 31832660 
 
Код території за КОАТУУ - 8036400000 
 
Місцезнаходження фінансової установи - 01042, м. Київ, Печерський район, вулиця Чигоріна, 
будинок 12, кімната №8 
 
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: 
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
 
 
Відомості про власників істотної участі: 

Повне наймену-
вання юридичних 
осіб – учасників 
(засновників, ак-
ціонерів) заявника 

Код ЄДРПОУ 
юридичних осіб – 
учасників (заснов-
ників, акціонерів) 
заявника або ре-
єстраційний номер 
облікової картки 
платника  податків 
фізичних осіб – 
учасників (заснов-
ників, акціонерів) 
заявника  

Місцезнаходження юриди-
чних осіб – учасників (за-
сновників, акціонерів) зая-
вника, або паспортні дані, 
місце проживання фізич-
них осіб – учасників (за-
сновників, акціонерів) 

Частка 
учасників 
(засновни-
ків, акціо-
нерів) 
заявника в 
статутно-
му капіта-
лі заявни-
ка, % 

Прізвище, ім‘я, 
по батькові та 
номер обліко-
вої картки пла-
тника податків 
- фізичної осо-
би, що здійс-
нює контроль 
за учасником 
(засновником, 
акціонером) 

Місцезнаходження 
юридичної особи 
або паспортні дані 
фізичної особи, що 
здійснює контроль 
за учасником (за-
сновником, 
акціонером) 

Частка у 
статут-
ному 
капіталі 
учасни-
ка (за-
сновни-
ка, акці-
онера), 
% 

Приватне підпри-
ємство «ЕРА-
ДОН» 

37842538 Україна, 02660, місто Київ, 
Деснянський район, вули-
ця Червоногвардійська, 
будинок 22 

85,60 Лисенко Анд-
рій Володими-
рович, 
2301425579 

83017, Донецька 
область, місто До-
нецьк, вулиця Ов-
натаняна, будинок 
22, квартира 1 

100 

Приватне підпри-
ємство 
«ДОНКАМ» 

37842517 Україна, 02660, місто Київ, 
Деснянський район, вули-
ця Червоногвардійська, 
будинок 22 

14,40 Кулікова Оле-
на Володими-
рівна, 
2698000348 

83001, Донецька 
область, місто До-
нецьк, вулиця 
Горького, будинок 
152, квартира 36 

100 

  
Відомості про виконавчий орган фінансової установи:  
директор Мутовкін Артур Русланович 
 
Відомості про ліцензії та дозволи: 
1. Ліцензія на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених кош-
тів, видана згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рі ринків фінансових послуг, № 1873 від 09.08.2016 року (безстрокова, діюча)  
 



Повне 

найменування 

відокремленого 

підрозділу

Дата та номер 

рішення про 

створення 

відокремленого 

підрозділу

Код за 

ЄДРПОУ 
(за наявності)

Види фінансових 

послуг, які може 

надавати 

відокремлений 

підрозділ

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу

Телефон Прізвище, ім‘я та по батькові і 

найменування посади 

керівника відокремленого 

підрозділу

ВІДДІЛЕННЯ №1 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

27.05.2005 року, 

протокол №35

40694488 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 68000, Одеська область, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Олександрійська, будинок 17-К

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ФІЛІЯ (№2) 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.04.2006 року, 

протокол №7

34360272 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

83001, Донецька область, місто 

Донецьк, вулиця Артема/ вулиця 

Постишева, будинок 45/34

(0800) 307773 Кулікова Олена Володимирівна, 

заступник директора

ВІДДІЛЕННЯ №3 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.06.2006 року, 

протокол №12

40694524 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

02096 місто Київ, Дарницький 

район, вулиця Привокзальна, 

будинок 3

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №4 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.06.2006 року, 

протокол №10

40694619 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

03022 місто Київ, Голосіївський 

район, вулиця Васильківська, 

будинок 100-К

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №5 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

01.08.2006 року, 

протокол №14

40656133 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

02091 місто Київ, Дарницький 

район, Харківське шосе, будинок 

164-А

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №6 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

01.08.2006 року, 

протокол №14

40674571 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69068 Запорізька область, місто 

Запоріжжя, Шевченківський 

район, вулиця Іванова, будинок 

81А, приміщення 66, кімнати 

2,3,5

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №7 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

01.08.2006 року, 

протокол №14

40694650 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

03115 місто Київ, 

Святошинський район, проспект 

Перемоги, будинок 100

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №8 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

18.10.2006 року, 

протокол №17

40757757 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 69096, Запорізька 

область, місто Запоріжжя, 

Дніпровський район, вулиця 

Бородінська, будинок 16, 

приміщення 73

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №9 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.12.2006 року, 

протокол №19

40694734 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84200, Донецька область, місто 

Дружківка, вулиця Космонавтів, 

будинок 50

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №10 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.03.2007 року, 

протокол №24

40694781 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

01032 місто Київ,  

Шевченківський район, бульвар 

Шевченка, будинок 38

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №11 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.05.2007 року, 

протокол №32

40694797 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 65481, Одеська область, 

місто Южне, проспект Миру, 

будинок 21в

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №12 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.07.2007 року, 

протокол №30

40694823 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

53401 Дніпропетровська область, 

місто Марганець, вулиця 

Лермонтова, будинок 27

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №13 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

20.07.2007 року, 

протокол №33

40694886 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87545 Донецька область, місто 

Маріуполь, Орджонікідзевський 

район, проспект Перемоги, 

будинок 98

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №14 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

20.07.2007 року, 

протокол №32

40757668 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87500 Донецька область, місто 

Маріуполь, Жовтневий район, 

проспект Миру, будинок 71/41, 

приміщення 62

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:



ВІДДІЛЕННЯ №16 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

20.08.2007 року, 

протокол №32

40757689 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58000 Чернівецька область, 

місто Чернівці,Першотравневий 

район, вулиця Головна, будинок 

27

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №17 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

31.10.2007 року, 

протокол №39

40694949 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

02232 місто Київ, Деснянський 

район, проспект Маяковського 

Володимира, будинок 73-Б, 

приміщення 3

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №18 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.01.2008 року, 

протокол №41

40694996 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

78203 Івано-Франківська 

область, місто Коломия, площа 

Шевченка Т. (площа Маркса К.), 

будинок 2

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №20 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

24.03.2008 року, 

протокол №47

40695020 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 53201, 

Дніпропетровська область, 

Нікопольський район, місто 

Нікополь, проспект Трубників, 

будинок 17

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №21 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.05.2008 року, 

протокол №54

40820095 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 84500, Донецька 

область, місто Бахмут, вулиця 

Торгова, будинок 1 – 1 поверх 

(пасаж)

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №22 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.05.2008 року, 

протокол №54

40695041 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

01012 місто Київ,   

Шевченківський район, Майдан 

Незалежності, підземний 

перехід, квартал 3014

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №25 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.03.2009 року, 

протокол №4

40695078 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84112 Донецька область, місто 

Слов'янськ, вулиця 

Університетська (вулиця 

Леніна), будинок 39

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №26 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.03.2009 року, 

протокол №4

40695083 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

32302 Хмельницька область, 

місто Кам'янець-Подільський, 

проспект Грушевського, будинок 

23

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №27 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.03.2009 року, 

протокол №4

40695117 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87500 Донецька область, місто 

Маріуполь, Іллічівський район, 

проспект Металургів, будинок 

174

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №28 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.03.2009 року, 

протокол №4

40695151 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 53301, 

Дніпропетровська область, місто 

Покров, вулиця Центральна, 

будинок 33

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №29 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.03.2009 року, 

протокол №4

40695172 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

53201 Дніпропетровська область, 

місто Нікополь, вулиця 

Шевченко, будинок 190/2, 

кімната 6

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №30 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

16.03.2009 року, 

протокол №4

40700344 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

93100 Луганська область, місто 

Лисичанськ, квартал 40 років 

Перемоги, будинок 15

(0800) 307773 Болтов Сергій Михайлович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №31 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2009 року, 

протокол №6

40695193 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

03055 місто Київ, 

Шевченківський район,  

провулок Політехнічний, 

будинок 1/33

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №32 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.04.2009 року, 

протокол №7

40695235 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

66301 Одеська область, місто 

Подільськ, вулиця Соборна 

(вулиця 50 років Жовтня), 

будинок 72

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №33 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.05.2009 року, 

протокол №9

40695240 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49100 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Жовтневий район, 

проспект Героїв, будинок 13Л

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №34 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

18.05.2009 року, 

протокол №10

40757694 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

03179 місто Київ, 

Святошинський район, на розі 

вулиць Академіка Єфремова та 

Академіка Вернадського до 

проспекту Академіка Палладіна

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №35 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

27.05.2009 року, 

протокол №11

40741328 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50001 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, вулиця 

Щепкіна, будинок 6, квартира 19

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №36 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.06.2009 року, 

протокол №12

40757704 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54050 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Корабельний 

район,  проспект 

Богоявленський, будинок 330

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №37 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.06.2009 року, 

протокол №12

40820116 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58001 Чернівецька область, 

місто Чернівці, Шевченківський 

район, вулиця Героїв Майдану, 

будинок 25

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №38 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.06.2009 року, 

протокол №12

40757715 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49081 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Амур-

Нижньодніпровський район, 

вулиця Луговська, будинок 255, 

приміщення 103

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №39 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.06.2009 року, 

протокол №13

40847337 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50001 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Інгулецький 

район, проспект Перемоги, 

будинок 13, приміщення 22

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №40 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.06.2009 року, 

протокол №14

40757720 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04111 місто Київ, 

Шевченківський район, вулиця 

Щербаківського Данила, 

будинок 45

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №41 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.06.2009 року, 

протокол №15

40757736 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85320 Донецька область, місто 

Мирноград, мікрорайон 

Свєтлий, будинок 1, приміщення 

№93

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №42 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

30.06.2009 року, 

протокол №16

40768659 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

42001 Сумська область, місто 

Ромни, вулиця Руденко, будинок 

22/3

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №43 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

27.08.2009 року, 

протокол №17

40847342 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

42703 Сумська область, місто 

Охтирка, вулиця Незалежності, 

будинок 20, приміщення 3

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №44 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

31.08.2009 року, 

протокол №18

40768664 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

63701 Харківська область, місто 

Куп'янськ, площа Центральна, 

будинок №37

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №45 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

03.09.2009 року, 

протокол №19

40768679 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87549 Донецька область, місто 

Маріуполь, Жовтневий район, 

бульвар Шевченко, будинок 

89/105

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №46 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

14.09.2009 року, 

протокол №20

40768685 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87549 Донецька область, місто 

Маріуполь, Жовтневий район, 

проспект Миру, будинок 102

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №47 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.01.2010 року, 

протокол №4

40840017 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85300 Донецька область, місто 

Покровськ, вулиця Європейська, 

будинок 51

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №48 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.01.2010 року, 

протокол №5

40768690 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

41601 Сумська область, місто 

Конотоп, вулиця Свободи, 

будинок 13

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №49 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

28.01.2010 року, 

протокол №6

40840022 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61082 Харківська область, місто 

Харків, Фрунзевський район, 

проспект Московський, будинок 

144

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №50 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.02.2010 року, 

протокол №7

40874528 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85000 Донецька область, 

Добропільський район, місто 

Добропілля, проспект Перемоги, 

будинок 10

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №51 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.02.2010 року, 

протокол №8

40886465 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

41101 Сумська область, 

Шосткінський район, місто 

Шостка, вулиця Свободи , 

будинок 25

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №52 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

18.02.2010 року, 

протокол №9

40768706 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

66101 Одеська область, місто 

Балта, вулиця Любомирська, 

будинок 179

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №53 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

18.02.2010 року, 

протокол №10

40840059 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54017 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Центральний 

район, вулиця Московська, 

будинок 39

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №54 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.03.2010 року, 

протокол №12

40757741 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85200 Донецька область, місто 

Торецьк, вулиця Дружби, 

будинок 28

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №55 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.03.2010 року, 

протокол №12

40820121 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85114 Донецька область, місто 

Костянтинівка, вулиця 

Краснодарська, будинок 3а

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №56 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.03.2010 року, 

протокол №12

40820137 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84109 Донецька область, місто 

Слов'янськ, вулиця Комяхова, 

будинок 67

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №57 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.03.2010 року, 

протокол №13

40874533 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

67400 Одеська область, 

Роздільнянський район, місто 

Роздільна, вулиця Привокзальна,  

будинок 7

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №58 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.04.2010 року, 

протокол №14

40786835 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

41400 Сумська область, місто 

Глухів, вулиця Київо-

Московська (вулиця Радянська), 

будинок 24

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №59 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

20.04.2010 року, 

протокол №15

40847358 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84510 Донецька область, місто 

Бахмут, вулиця Ювілейна, 

будинок 22

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №60 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

06.05.2010 року, 

протокол №17

40695303 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

68601 Одеська область, місто 

Ізмаїл, проспект Миру (проспект 

Леніна), будинок 40/1

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №61 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.05.2010 року, 

протокол №19

40820142 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

93400 Луганська область, місто 

Сєверодонецьк, вулиця 

Курчатова, будинок 22, кімната 

21

(0800) 307773 Болтов Сергій Михайлович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №62 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.05.2010 року, 

протокол №20

40886470 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85400 Донецька область, місто 

Селидове, вулиця Маркса Карла, 

будинок 9, квартира 78

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №63 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

28.05.2010 року, 

протокол №63

40840038 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85110 Донецька область, місто 

Костянтинівка, вулиця 

Ціолковського, будинок 33/31

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №64 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

04.06.2010 року, 

протокол №22

40847363 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 85700, Донецька 

область, місто Волноваха, 

вулиця 60 років СРСР, будинок 

№ 1

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №65 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

04.06.2010 року, 

протокол №22

40786840 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

39600 Полтавська область, місто 

Кременчук, Крюківський район, 

вулиця Олександра Білаша, 

будинок 2-Г

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №66 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

07.06.2010 року, 

протокол №23

40786856 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87500 Донецька область, місто 

Маріуполь,Орджонікідзевський 

район,  вулиця Київська, 

будинок 62, приміщення 2

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №67 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

09.06.2010 року, 

протокол №24

40786861 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

68600 Одеська область, місто 

Ізмаїл, вулиця Пушкіна, будинок 

41

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №68 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.06.2010 року, 

протокол №25

40820158 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

93100 Луганська область, місто 

Лисичанськ, вулиця 

Гетьманська, будинок 33

(0800) 307773 Болтов Сергій Михайлович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №69 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.06.2010 року, 

протокол №26

40820163 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84200 Донецька область, місто 

Дружківка, вулиця Соборна, 

будинок 11

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №70 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.06.2010 року, 

протокол №26

40847379 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49127 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Самарський район, 

вулиця 20 років Перемоги, 

будинок 33

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №71 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2010 року, 

протокол №27

40786877 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65080 Одеська область, місто 

Одеса, Київський район, вулиця 

Люстдорфська дорога, будинок 

29, 1 поверх

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №72 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

13.07.2010 року, 

протокол №29

40786882 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

71701 Запорізька область, місто 

Токмак, вулиця Центральна, 

будинок 59/1

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №73 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.07.2010 року, 

протокол №31

40786898 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87553 Донецька область, місто 

Маріуполь,Приморський район, 

вулиця Латишева, будинок 31

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №74 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.07.2010 року, 

протокол №32

40786903 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

68702 Одеська область, 

Болградський район, місто 

Болград, проспект Соборний, 

будинок 118

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №75 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.03.2011 року, 

протокол №4

40820179 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

56501 Миколаївська область, 

місто Вознесенськ, вулиця 

Київська, будинок 5

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №76 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.03.2011 року, 

протокол №4

40820184 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84302 Донецька область, місто 

Краматорськ, вулиця Сіверська, 

будинок 78

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №78 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40847384 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25006 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, вулиця 

Велика Перспективна, будинок 

27

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №79 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40695345 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87500 Донецька область, місто 

Маріуполь, Іллічівський район, 

проспект Нікопольський 

(проспект Ілліча), будинок 141, 

приміщення 86

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №80 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40847393 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69006 Запорізька область, місто 

Запоріжжя, Дніпровський район, 

проспект Соборний, будинок 

179, приміщення 60

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №81 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40801256 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

51400 Дніпропетровська область, 

місто Павлоград, вулиця 

Шевченко, будинок 71

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №82 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40821261 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54056 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Інгульський 

район, вулиця Космонавтів - 

проспект Миру, "Площа 

Перемоги"

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №83 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40821277 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54028 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Інгульський 

район, вулиця Космонавтів, біля 

будинку № 126/А

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №84 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.07.2011 року, 

протокол №8

40847405 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

18000 Черкаська область, місто 

Черкаси, Придніпровський 

район, бульвар Шевченка/вулиця 

Сєдова, будинок 396/29/1

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №85 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40713861 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65012 Одеська область, місто 

Одеса, Приморський район, 

вулиця Пантелеймонівська 

(вулиця Чижикова), будинок 76

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №86 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821282 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65089 Одеська область, місто 

Одеса, Київський район, вулиця 

Академіка Корольова, будинок 

59

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №87 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821298 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58005 Чернівецька область, 

місто Чернівці, Шевченківський 

район, проспект Незалежності, 

будинок 115

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №88 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40874549 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65025 Одеська область, місто 

Одеса, Суворовський район, 

вулиця Давида Ойстраха, 

будинок 1

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №89 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821303 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

33028 Рівненська область, місто 

Рівне, вулиця Гетьмана 

Сагайдачного, будинок 6

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №90 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821319 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

03057 місто Київ, 

Шевченківський район, вулиця 

Довженко, будинок 1

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №91 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821324 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

02121 місто Київ, Дарницький 

район, вулиця Декабристів, 

будинок №12а

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №92 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821338 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

02068 місто Київ, Дарницький 

район, проспект Бажана Миколи, 

будинок 1-О

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №93 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40820193 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50000 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Жовтневий 

район,  мікрорайон 5-й Зарічний, 

будинок 20, приміщення 39

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №94 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40840043 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

93401 Луганська область, місто 

Сєверодонецьк, проспект 

Хіміків, будинок 34/43

(0800) 307773 Болтов Сергій Михайлович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №95 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40713877 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

93010 Луганська область, місто 

Рубіжне, вулиця Менделєєва, 

будинок 29

(0800) 307773 Болтов Сергій Михайлович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №96 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826804 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04210 місто Київ, Оболонський 

район,  площа Оболонська, 

будинок 4

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №97 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40713882 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84300 Донецька область, місто 

Краматорськ, вулиця Дворцова, 

будинок 34

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №98 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40821345 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54018 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Інгульський 

район, проспект Богоявленський, 

будинок 42Б/1

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №99 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826812 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85300 Донецька область, місто 

Покровськ, Шахтарський 

мікрорайон, будинок 1/1

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №100 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826720 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04655 місто Київ, Оболонський 

район,  проспект Степана 

Бандери, будинок 16-Б

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №101 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40847206 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61000 Харківська область, місто 

Харків, Московський район, 

Салтівське шосе, будинок 145

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №102 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826736 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

11501 Житомирська область, 

місто Коростень, вулиця 

Сосновського В. (вулиця 

Сосновського), будинок 40-б

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №103 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826741 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

64300 Харківська область, місто 

Ізюм, вулиця Гагаріна, будинок 

20 “а”

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №104 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40886402 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84400 Донецька область, місто 

Лиман, вулиця Привокзальна, 

будинок 20б

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №105 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826757 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

10000 Житомирська область, 

місто Житомир, Корольовський 

район, вулиця Хлібна, будинок 

16, квартира 33

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №106 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826762 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

11501 Житомирська область, 

місто Коростень, Базарна площа, 

будинок 18-А

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №107 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40768617 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 13300, Житомирська 

область, місто Бердичів, площа 

Привокзальна, будинок 1-а

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №108 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826778 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

10001 Житомирська область, 

місто Житомир, Корольовський 

район, майдан Згоди, будинок 

2/98

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №109 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826783 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 37600, Полтавська 

область, Миргородський район, 

місто Миргород, вулиця 

Воскресінська, будинок 4, 

приміщення 1

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №110 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40826799 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

02192 місто Київ, Дніпровський 

район, вулиця Малишка Андрія, 

будинок 2

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №111 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40895108 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65069 Одеська область, місто 

Одеса, проспект Академіка 

Глушко, будинок 13

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №112 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40713809 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

71112 Запорізька область, місто 

Бердянськ, вулиця Свободи, 

будинок 65

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №113 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40839944 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87500  Донецька область, місто 

Маріуполь, Жовтневий район, 

проспект Металургів, будинок 

62/90, приміщення 22

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №114 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40847211 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

10031 Житомирська область, 

місто Житомир, Богунський 

район, вулиця Покровська, 

будинок 127-129

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №115 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

22.08.2011 року, 

протокол №9

40828775 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

10009 Житомирська область, 

місто Житомир, Корольовський 

район, вулиця Огієнка Івана, 

будинок 1/34

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №116 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828780 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

74800 Херсонська область, місто 

Каховка, проспект 

Європейський, будинок 12 „г”

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №117 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828796 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 71503, Запорізька 

область, місто Енергодар, вулиця 

Українська, будинок 16, 

приміщення 93

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №118 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40717981 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

18000 Черкаська область, місто 

Черкаси, Соснівський район, 

вулиця Смілянська, будинок 41

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №119 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40717960 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 85670, Донецька 

область, місто Вугледар, вулиця 

30 річчя Перемоги, будинок 15

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №120 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828801 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 50000, 

Дніпропетровська область, місто 

Кривий Ріг, Покровський район, 

вулиця Едуарда Фукса, будинок 

36Б

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №121 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40717997 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

72313 Запорізька область, місто 

Мелітополь, проспект 50-річчя 

Перемоги, будинок 36/1

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №122 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828817 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

03187 місто Київ, Голосіївський 

район, проспект Глушкова 

Академіка, будинок 25-Б

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №123 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828822 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50093 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, 

Довгинцівський район, вулиця 

Лісового, будинок 22а, 

приміщення 2

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №124 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40717976 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50006 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Дзержинський 

район, проспект Металургів, 

будинок 24

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №125 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40839959 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

14017 Чернігівська область, 

місто Чернігів,Новозаводський 

район, вулиця Красносільського, 

будинок 59а

(0800) 307773 Полевіченко В’ячеслав 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №126 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828838 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58018 Чернівецька область, 

місто Чернівці, Шевченківський 

район,  вулиця Ентузіастів, 

будинок 2а

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №127 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828843 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

72312 Запорізька область, місто 

Мелітополь, вулиця 

Університетська, будинок 3а

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №128 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828859 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

16601 Чернігівська область, 

місто Ніжин, вулиця Шевченка, 

будинок 110

(0800) 307773 Полевіченко В’ячеслав 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №129 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40839965 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58013 Чернівецька область, 

місто Чернівці, Шевченківський 

район,  вулиця Небесної Сотні, 

будинок 23а

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №130 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40768622 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

72319 Запорізька область, місто 

Мелітополь, вулиця Героїв 

України, будинок 48

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №131 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828864 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 03113, місто Київ, 

Шевченківський район, вулиця 

Лагерна, будинок 46/48-В

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №132 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828877 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87547 Донецька область, місто 

Маріуполь, Жовтневий район, 

провулок Транспортний, 

будинок 18

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №133 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40828885 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49128 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Ленінський район, 

вулиця Велика Діївська, будинок 

36

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №134 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40695413 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54000 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Центральний 

район, проспект Центральний 

(проспект Леніна), будинок 32

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №135 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40839970 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50089 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Тернівський 

район, вулиця Адмірала 

Головко, будинок 40 з

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №136 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40718000 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

73034 Херсонська область, місто 

Херсон, Суворовський район, 

проспект Кутузова, будинок 8

(0800) 307773 Асманський Микола 

Вікторович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №137 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40839986 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

36002 Полтавська область, місто 

Полтава, Октябрський район, 

вулиця Європейська, будинок 

104

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №138 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40847227 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

19700 Черкаська область, місто 

Золотоноша, вулиця Шевченка, 

будинок 96

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №139 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40847232 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

18000 Черкаська область, місто 

Черкаси, Соснівський район, 

вулиця Сумгаїтська, будинок 

24/1

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №140 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40839991 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

20700 Черкаська область, місто 

Сміла, вулиця Тараса Шевченка, 

будинок 16/2

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №141 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

26.09.2011 року, 

протокол №11

40840001 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61118 Харківська область, місто 

Харків, Московський район, 

проспект Ювілейний, будинок 

57

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №142 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40695460 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

71112 Запорізька область, місто 

Бердянськ, вулиця Північна 

(улиця Морозова), будинок 15

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №143 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40785428 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54000 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Інгульський 

район, проспект Миру, будинок 

2і/2

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №144 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40762526 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

08150 Київська область, Києво-

Святошинський район, місто 

Боярка, вулиця Хрещатик 

(вулиця Маркса Карла), будинок 

49а

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №145 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40762531 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

33001 Рівненська область, місто 

Рівне, вулиця Соборна, будинок 

197

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №146 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40762547 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49124 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Самарський район, 

вулиця Семафорна, будинок 30а, 

приміщення 42

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №147 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40762552 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

74900 Херсонська область, місто 

Нова Каховка, вулиця 

Ентуазістів, будинок 2/24

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №148 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40785433 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58001 Чернівецька область, 

місто Чернівці,Шевченківський 

район,  вулиця Героїв Майдану, 

будинок 56а

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №149 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40785449 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65017 Одеська область, місто 

Одеса, Малиновський район, 

вулиця Маршала Бабаджаняна, 

будинок 40-В

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №150 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40762568 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

40007 Сумська область, місто 

Суми, Зарічний район, вулиця 

Харківська, будинок 38

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №151 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40757673 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

20301 Черкаська область, місто 

Умань, вулиця Європейська, 

будинок 50

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №152 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40847248 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65036 Одеська область, місто 

Одеса, Малиновський район, 

вулиця Святослава Ріхтера, 

будинок 144/1

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №153 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40711335 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 27500, Кіровоградська 

область, Світловодський район, 

місто Світловодськ, вулиця 

Героїв України, будинок 104

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №154 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

25.10.2011 року, 

протокол №12

40762573 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54055 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Центральний 

район, вулиця З Слобідська 

(вулиця Дзержинського), 

будинок 51

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №155 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40762589 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 35600, Рівненська 

область, Дубенський район, 

місто Дубно, вулиця Данила 

Галицького, будинок 7

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №156 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40725589 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

52200 Дніпропетровська область, 

місто Жовті Води, вулиця 50 

річчя ВЛКСМ, будинок 17

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №157 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40785454 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25006 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, вулиця 

Преображенська, будинок 4В

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №158 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40785461 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25006 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, 

Кіровський район, вулиця 

Велика Перспективна, будинок 

47/16

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №159 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40785475 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25013 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, 

Кіровський район, вулиця 

Соборна, будинок 42

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №160 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40785480 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25009 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, вулиця 

Соборна, будинок 23/34

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №161 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №77

40812765 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04050 місто Київ, 

Шевченківський район, вулиця 

Січових Стрільців, будинок 103

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №162 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40785496 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25031 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, 

Кіровський район, вулиця 

Попова космонавта, будинок 

15/18

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №163 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40812770 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

64300 Харківська область місто 

Ізюм, вулиця Київська, будинок 

2-є

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №164 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №7

40832116 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04210 місто Київ, Оболонський 

район, проспект Героїв 

Сталінграда, будинок 51

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №165 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40725594 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

36042 Полтавська область, місто 

Полтава, Октябрський район, 

вулиця Шевченка, будинок 58

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №166 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40725568 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

36034 Полтавська область, місто 

Полтава, Октябрський район, 

вулиця Грушевського, будинок 

11

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №167 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40812786 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

40000 Сумська область, місто 

Суми, Ковпаківський район, 

вулиця Металургів, будинок 13

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №168 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40832121 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61099 Харківська область, місто 

Харків, Фрунзенський район, 

проспект Московський, будинок 

256

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №169 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40812791 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

35000 Рівненська область, 

Костопільський район, місто 

Костопіль, вулиця Грушевського 

(вулиця Леніна), будинок 27

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №170 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40812807 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49074 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Індустріальний 

район, проспект Слобожанський, 

будинок 111, приміщення 2

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №171 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40874458 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65121 Одеська область, місто 

Одеса, Київський район, вулиця 

Левітана/проспект Маршала 

Жукова, будинок 30

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №172 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40874465 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85013 Донецька область, місто 

Білозерське, вулиця Ватутіна, 

будинок 16

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №173 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40812812 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

51400 Дніпропетровська область, 

місто Павлоград, проспект 

Шахтобудівників, будинок 4

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №174 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40886418 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 61001, Харківська 

область, місто Харків, 

Основ’янський район, майдан 

Захисників України,  будинок 1 

«21/К»

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №175 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40691052 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61102 Харківська область, місто 

Харків, Дзержинський район, 

проспект Свободи Людвіга, 

будинок №39

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №176 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40812828 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

14027 Чернігівська область, 

місто Чернігів, Деснянський 

район, вулиця Рокосовського, 

будинок 41, квартира 2

(0800) 307773 Полевіченко В’ячеслав 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №177 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

05.06.2012 року, 

протокол №8

40812833 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04074 місто Київ, Подільський 

район, вулиця Вишгородська, 

будинок 69

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №178 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40824299 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

25002 Кіровоградська область, 

місто Кропивницький , 

Кіровський район, вулиця 

Вокзальна, зупинка транспорту, 

будинок 24

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №179 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40824304 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

23100 Вінницька область, місто 

Жмеринка, вулиця Архітектора 

Журавського, будинок 3

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №180 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40832137 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69093 Запорізька область, місто 

Запоріжжя, Дніпровський район, 

вулиця Руставі, будинок 2

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №181 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40874470 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65025 Одеська область, місто 

Одеса, Суворовський район, 

вулиця Дніпропетровська 

дорога, 96 кут вулиці Академіка 

Заболотного

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №182 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40824310 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

14029 Чернігівська область, 

місто Чернігів, Деснянський 

район, проспект Миру, будинок 

203

(0800) 307773 Полевіченко В’ячеслав 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №183 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40824325 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

14001 Чернігівська область, 

місто Чернігів, Новозадський 

район, вулиця Текстильників, 

будинок 5

(0800) 307773 Полевіченко В’ячеслав 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №184 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40832085 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

73028 Херсонська область, місто 

Херсон, Дніпровський район, 

вулиця Кулика І., будинок 122, 

квартира 68

(0800) 307773 Асманський Микола 

Вікторович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №185 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40824330 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

21001 Вінницька область, місто 

Вінниця, проспект 

Коцюбинського, будинок 32, 

приміщення 1

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №186 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40832142 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61032 Харківська область, місто 

Харків, Орджонікідзевський 

район, проспект Московський, 

будинок 302-А

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №187 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40713814 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61019 Харківська область, місто 

Харків, Жовтневий район, 

проспект Дзюби, будинок 2

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №188 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40874486 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65111 Одеська область, місто 

Одеса, Суворовський район, 

вулиця Генерала Бочарова кут 

проспекта Добровольського, 

будинок 112

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №189 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40824346 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

93100 Луганська область, місто 

Лисичанськ, проспект Перемоги, 

будинок 139

(0800) 307773 Болтов Сергій Михайлович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №190 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2012 року, 

протокол №11

40774945 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69097 Запорізька область, місто 

Запоріжжя, Хортицький район,  

вулиця Новгородська, будинок 

26

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №191 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.10.2012 року, 

протокол №22

40812849 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

01032 місто Київ, 

Шевченківський район, вулиця 

Старовокзальна, будинок 23

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №192 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.10.2012 року, 

протокол №23

40812854 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

37800 Полтавська область, 

Хорольський район, місто 

Хорол, вулиця Небесної Сотні, 

будинок 54

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №193 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.10.2012 року, 

протокол №24

40832095 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 08132, Київська 

область, Києво-Святошинський 

район, місто Вишневе, вулиця 

Європейська, будинок 16

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №194 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.10.2012 року, 

протокол №25

40725603 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 40020, Сумська 

область, місто Суми, 

Ковпаківський район, проспект 

Курський, будинок 111

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №195 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

15.10.2012 року, 

протокол №26

40725573 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 40009, Сумська 

область, місто Суми, 

Ковпаківський район, вулиця 

Набережна р. Стрілка 1-ша 

(вулиця Набережна р. Стрілки), 

будинок б/н

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №196 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

27.06.2013 року, 

протокол №49

40827640 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

14000 Чернігівська область, 

місто Чернігів, Деснянський 

район, проспект Перемоги 

(проспект Жовтневої Революції), 

будинок 91

(0800) 307773 Полевіченко В’ячеслав 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №197 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

27.06.2013 року, 

протокол №50

40827656 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

40009 Сумська область, місто 

Суми, Зарічний район, вулиця 

Шевченка, будинок 18

(0800) 307773 Косенко Олег Валентинович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №198 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №51

40832100 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54003 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, проспект 

Центральний, будинок 200

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №199 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №52

40827661 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04209 місто Київ, Оболонський 

район,  проспект Оболонський, 

будинок 45

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №200 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №53

40827677 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

79007 Львівська область, місто 

Львів, Галицький район, вулиця 

Шпитальна, будинок 9

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №201 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №54

40827682 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

79040 Львівська область, місто 

Львів, Залізничний район, 

вулиця Городоцька, будинок 

249/64

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №202 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №56

40711340 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

79010 Львівська область, місто 

Львів, Личаківський район, 

вулиця Личаківська, будинок 71

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №203 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №57

40845476 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

79024 Львівська область, місто 

Львів, Шевченківський район, 

вулиця Богдана Хмельницького, 

будинок 223

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №204 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №58

40845481 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

82101 Львівська область, місто 

Дрогобич, вулиця Л.Українки, 

будинок 14

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №205 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

08.07.2013 року, 

протокол №59

40845497 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 21001, Вінницька 

область, місто Вінниця, 

Замостянський район, вулиця 

Замостянська, будинок 30, 

приміщення 19

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №206 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №77

40847253 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65026 Одеська область, місто 

Одеса, Приморський район, 

вулиця Рішельєвська, будинок 78

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №207 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №78

40874491 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65111 Одеська область, місто 

Одеса, Суворовский район, 

вулиця Дніпропетровська 

дорога, 118 кут вулиці Генерала 

Бочарова

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №208 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №79

40847269 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 61085, Харківська 

область, місто Харків, Київський 

район, вулиця Академіка 

Проскури, будинок 5/7

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №209 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №80

40691068 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61052 Харківська область, місто 

Харків, Ленінський район, 

вулиця Конарєва (вулиця 

Червоногвардійська), будинок 

4/6

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №210 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №81

40843924 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

71601 Запорізька область, 

Василевський район, місто 

Василівка, мікрорайон 40 років 

Перемоги, будинок 2

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №211 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №82

40691073 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85114 Донецька область, місто 

Костянтинівка, вулиця 

Театральна (вулиця 

Петровського), будинок 23

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №212 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №83

40845502 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 08132, Київська 

область, Києво-Святошинський 

район, місто Вишневе, вулиця 

Першотравнева, будинок 2

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №213 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №84

40845518 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 49107, 

Дніпропетровська область, місто 

Дніпро, Соборний район, 

проспект Гагаріна,  будинок 167

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №214 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №85

40845523 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87502 Донецька область, місто 

Маріуполь, Орджонікідзевський 

район, проспект Перемоги, 

будинок 36/23

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №215 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.08.2013 року, 

протокол №86

40845539 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87529 Донецька область, місто 

Маріуполь, 

Орджонікідзевськийрайон, 

вулиця Азовстальська, будинок 

95

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №216 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №87

40731723 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

58020 Чернівецька область, 

місто Чернівці, Садгірський 

район, вулиця Калинівська, 

будинок 13-А

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №217 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №88

40731739 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

73000 Херсонська область, місто 

Херсон, Комсомольський район, 

вулиця Лавреньова, будинок 9

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №218 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №89

40731744 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

61140 Харківська область, місто 

Харків, Червонозаводський 

район, проспект Гагаріна, 

будинок 24/36

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №219 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №90

40711356 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

85001 Донецька область, місто 

Добропілля, проспект Шевченко, 

будинок 9 Б

(0800) 307773 Толстих Андрій Миколайович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №220 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №91

40731759 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65009 Одеська область, місто 

Одеса, Приморський район, 

вулиця Фонтанська дорога, 

будинок 63-А

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №221 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №92

40731765 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65088 Одеська область, місто 

Одеса, Київський район, вулиця 

Олександра Невського, будинок 

57

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №222 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №93

40731770 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

87500 Донецька область, місто 

Маріуполь,  Іллічівський район, 

вулиця Мамина-Сибиряка, 

будинок 39-А

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №223 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №94

40843936 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

53219 Дніпропетровська область, 

місто Нікополь, вулиця 

Електрометалургів, будинок 31

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №224 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №95

40843945 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

74801 Херсонська область, місто 

Каховка, вулиця Кооперативна, 

будинок 3

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №225 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №96

40843950 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 53200, 

Дніпропетровська область, місто 

Нікополь, вулиця 

Електрометалургів, будинок 26, 

квартира 30, 31

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №226 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.08.2013 року, 

протокол №97

40848189 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50000 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Центрально-

міський район, проспект 

Поштовий,  будинок 48

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №227 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

10.09.2013 року, 

протокол №105

40848220 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 53401, 

Дніпропетровська область, місто 

Марганець, вулиця Київська, 

будинок 147

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №228 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

10.09.2013 року, 

протокол №106

40886423 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 49055, 

Дніпропетровська область, місто 

Дніпро, Чечелівський район, 

вулиця Титова, будинок 11Б 

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №229 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

10.09.2013 року, 

протокол №107

40845544 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

84331 Донецька область, місто 

Краматорськ, вулиця Паркова, 

будинок 81

(0800) 307773 Ганелі Тетяна Олександрівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №230 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

10.09.2013 року, 

протокол №108

40843966 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

82300 Львівська область, місто 

Борислав, площа Франка І., 

будинок 5

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №231 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

10.09.2013 року, 

протокол №109

40691089 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

72301 Запорізька область, місто 

Мелітополь, бульвар 30-річчя 

Перемоги, будинок 1/9

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №232 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

10.09.2013 року, 

протокол №110

40845556 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

04215 місто Київ, Подільський 

район, вулиця Світлицького, 

будинок 30/20А

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №233 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №137

40711361 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 49130, 

Дніпропетровська область, місто 

Дніпро, Індустріальний район, 

вулиця Миколи Міхновського, 

будинок 3

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №234 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №138

40848194 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50008 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Саксаганський 

район, вулиця Генерала 

Радієвського, будинок 1А

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №235 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №139

40845565 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

73003 Херсонська область, місто 

Херсон, Суворовський район, 

вулиця Потьомкінська (вулиця 

К.Маркса), будинок 42-А

(0800) 307773 Асманський Микола 

Вікторович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №236 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №140

40845570 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54025 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Центральний 

район, проспект Героїв України, 

будинок 6/2

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №237 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №141

40848207 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

37000 Полтавська область, 

Пирятинський район, 

містоПирятин, вулиця Соборна, 

будинок 49

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №238 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №142

40848215 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49000 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Бабушкінський 

район, бульвар Театральний, 

будинок 3

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №239 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №143

40843971 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

50000 Дніпропетровська область, 

місто Кривий Ріг, Саксаганський 

район, мікрорайон Гірницький, 

будинок 36 "б"

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №240 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.12.2013 року, 

протокол №144

40843987 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 79040, Львівська 

область, місто Львів, 

Залізничний район, вулиця 

Патона Є., будинок 2

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №241 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

13.03.2014 року, 

протокол №23

40768638 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

51900 Дніпропетровська область, 

місто Кам‘янське, Заводський 

район, вулиця Глаголєва, 

будинок 18/26, приміщення 

47,48

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №242 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

13.03.2014 року, 

протокол №24

40845586 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 08201, Київська 

область, місто Ірпінь, вулиця 

Шевченка Тараса, будинок 12

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №243 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №43

40768643 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

71118 Запорізька область, місто 

Бердянськ, проспект Праці, 

будинок 20

(0800) 307773 Школьних Анастасія 

Валеріївна, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №244 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №44

40874507 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

33028 Рівненська область, місто 

Рівне, вулиця Соборна, будинок 

192Д, 1-й поверх

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №245 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №45

40874512 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

35600 Рівненська  область,  місто 

Дубно, вулиця Сурмичі, будинок 

88

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №246 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №46

40847274 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

39800 Полтавська область, місто 

Горішні Плавні, вулиця Героїв 

Дніпра, будинок 54

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №247 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №47

40847280 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

54058 Миколаївська область, 

місто Миколаїв, Заводський 

район, вулиця Озерна, будинок 

17

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №248 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №48

40820100 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

76019 Івано-Франківська 

область,  місто Івано-

Франківськ, вулиця Галицька, 

(0800) 307773 Калюжний Роман Сергійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №249 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №49

40847295 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

63500 Харківська область, місто 

Чугуїв, бульвар Комарова, 

будинок 16, секція К

(0800) 307773 Стеценко Андрій 

Олександрович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №250 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

02.07.2014 року, 

протокол №50

40886439 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 82400, Львівська 

область, Стрийський район, 

місто Стрий, вулиця Зелена, 

будинок 27

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №251 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №116

40746200 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

20301 Черкаська область, місто 

Умань,  вулиця Небесної сотні 

(вулиця Радянська), будинок 7

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №252 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №117

40713825 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69035 Запорізька область, місто 

Запоріжжя, проспект Соборний 

(проспект Леніна), будинок 190, 

приміщення 101

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №253 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №118

40886444 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 21021, Вінницька 

область, місто Вінниця, 

Келецька, будинок 71

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №254 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №119

40713835 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

21037 Вінницька область, місто 

Вінниця, вулиця Пирогова, 

будинок 103а, квартира 202

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №255 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №120

40713840 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

49019 Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, Ленінський район, 

вулиця Набережна Заводська, 

будинок 99а

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №256 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №121

40746216 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69050 Запорізька область, місто 

Запоріжжя,  Комунарський 

район, вулиця Космічна, 

будинок 85, приміщення 5

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №257 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №122

40746221 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

11500 Житомирська область, 

місто  Коростень, вулиця  

Грушевського, будинок 34

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №258 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №123

40746237 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

33023 Рівненська область, місто 

Рівне,  вулиця Київська, будинок 

21

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №259 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №124

40746242 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 21029, Вінницька 

область, місто Вінниця, 

Ленінський район, вулиця 

Миколи Ващука, (біля будинку 

№ 14)

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №260 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №125

40847300 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

69002 Запорізька область, місто 

Запоріжжя, Олександрівський 

район, проспект Соборний, 

будинок 87 в

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №261 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

11.11.2015 року, 

протокол №126

40746258 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 02121, місто Київ, 

Дарницький район, вулиця 

Вербицького Архітектора, 

будинок 32

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №262 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №23

40711377 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

79060 Львівська область, місто 

Львів, Франківський район, 

вулиця Наукова, будинок 29-а

(0800) 307773 Бацура Олександр Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №263 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №24

40950069 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 49106, 

Дніпропетровська, місто Дніпро, 

Соборний район, бульвар Слави, 

будинок 3-Р

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №264 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №25

40950074 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 02095, місто Київ, 

Дарницький район, вулиця 

Срібнокільська, будинок 20в

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №265 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №26

40847316 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

36021 Полтавська область, місто 

Полтава, Октябрський район, 

вулиця Івана Мазепи, будинок 

33-а

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №266 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №27

40713856 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

24000 Вінницька область, місто 

Могилів-Подільський, вулиця 

Стависька, будинок 2

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №267 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №28

40950087 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 03134, місто Київ, 

Святошинський район, вулиця 

Жолудєва, будинок 4

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор



ВІДДІЛЕННЯ №268 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №29

40847321 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

19000 Черкаська область, місто 

Канів, вулиця 206-ї Дивізії, 

будинок 3

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №269 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №30

40711382 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 10002, Житомирська 

область, місто Житомир, 

Корольовський район, вулиця 

Велика Бердичівська, будинок 95

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №270 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №30

40886453 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 54018, Миколаївська 

область, місто Миколаїв, 

Ленінський район, вулиця 

Космонавтів, будинок 60

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №271 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №32

40950095 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 65072, Одеська область, 

місто Одеса, Малиновський 

район, вулиця Генерала Петрова, 

будинок 49

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №272 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

21.04.2016 року, 

протокол №33

40950100 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 51400, 

Дніпропетровська область, місто 

Павлоград, вулиця Горького, 

будинок 145а/1

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №273 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №58

40674482 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 28000, Кіровоградська 

область, Олександрійський 

район, місто Олександрія, 

проспект Соборний, будинок 98

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №274 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №59

40674498 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 50001, 

Дніпропетровська область, місто 

Кривий Ріг, Жовтневий район, 

вулиця Ватутіна, будинок 70, 

приміщення 17

(0800) 307773 Яковлєв Іван Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №275 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №60

40674503 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 51900, 

Дніпропетровська область, місто 

Кам’янське, Заводський район, 

проспект Свободи (проспект 

Леніна), будинок № 34, 

приміщення 03

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №276 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №61

40674519 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 22100, Вінницька 

область, місто Козятин, вулиця 

Грушевського, будинок 27

(0800) 307773 Бердєєв Леонід Олександрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №277 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №62

40674524 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 28000, Кіровоградська 

область, місто Олександрія, 

проспект Соборний (проспект 

Леніна), будинок № 92

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №278 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №63

40674532 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 39600, Полтавська 

область, місто Кременчук, 

Крюківський район, вулиця 

Театральна (вулиця 

Воровського), будинок 27-А, 

приміщення № 4

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №279 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №64

40674545 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 39600, Полтавська 

область, місто Кременчук, 

Автозаводський район, проспект 

Свободи, будинок 31-А

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №280 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №65

40674550 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 25006, Кіровоградська 

область, Фортечний район, місто 

Кропивницький, проспект 

Правди, будинок 2

(0800) 307773 Смірнов Олексій 

Володимирович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №281 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

19.07.2016 року, 

протокол №66

40674566 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 55001 Миколаївська 

область, місто Южноукраїнськ, 

проспект Незалежності 

(проспект Леніна), будинок 15, 

приміщення 39

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №282 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №124

40829433 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 51700 

Дніпропетровська область, місто 

Вільногірськ, вулиця 

Центральна, будинок  61, 

приміщення 1

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №283 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №125

40829449 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 52100 

Дніпропетровська область, 

П‘ятихатський район, місто 

П‘ятихатки, вулиця 

Олександрійська, будинок  55

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №284 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №126

40829454 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

18002 Черкаська область, місто 

Черкаси,  Соснівський район, 

бульвар Шевченка, будинок 116

(0800) 307773 Юдін Денис Євгенович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №285 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №127

40829460 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65007 Одеська область, місто 

Одеса, Приморський район, 

вулиця 

Пантелеймонівська/вулиця 

Преображенська, будинок 95/79

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №286 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №128

40829475 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65104 Одеська область, місто 

Одеса, Київський район, вулиця 

Академіка Корольова, будинок 

80

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №287 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №129

40829480 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

65120 Одеська область, місто 

Одеса, Малиновський район, 

вулиця Магістральна, будинок 

131

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №288 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №130

40829496 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

68000 Одеська область, місто 

Чорноморськ, вулиця 

Олександрійська,  будинок 17-К

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №289 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

12.09.2016 року, 

протокол №131

40829501 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

73002 Херсонська область, місто  

Херсон, Дніпровський район, 

вулиця Університетська, 

будинок 110

(0800) 307773 Асманський Микола 

Вікторович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №290 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №177

40970635 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 69106, Запорізька 

область, місто Запоріжжя, 

Заводський район, вулиця 

Павлокічкаська, будинок 15а, 

приміщення 97

(0800) 307773 Сагач Дмитро Вікторович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №291 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №178

40970640 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 09104, Київська 

область, Білоцерківський район, 

місто Біла церква, бульвар 

Олександрійський, будинок 95-в

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №292 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №179

40970656 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 36039, Полтавська 

область, місто Полтава, 

Шевченківський район, вулиця 

Героїв-чорнобильців, будинок 1

(0800) 307773 Кучер Вікторія Володимирівна, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №293 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №180

40970661 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 51200, 

Дніпропетровська область, 

Новомосковський район, місто 

Новомосковськ, вулиця 

Гетьманська, будинок 35

(0800) 307773 Лобков Євген Володимирович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №294 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №181

40970677 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 29013, Хмельницька 

область, місто Хмельницький, 

вулиця Вайсера, будинок 28

(0800) 307773 Сердюк Дмитро Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №295 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №182

40970682 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 29001, Хмельницька 

область, місто Хмельницький, 

вулиця Проскурівська, будинок 

109

(0800) 307773 Сердюк Дмитро Васильович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №296 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №183

40970698 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 07400, Київська 

область, Броварський район, 

місто Бровари, вулиця Гагаріна, 

будинок 11а

(0800) 307773 Мутовкін Артур Русланович, 

директор

ВІДДІЛЕННЯ №297 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №184

40970703 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 72301, Запорізька 

область, Мелітопольський район, 

місто Мелітополь, проспект 

Хмельницького Богдана, 

будинок 26

(0800) 307773 Сульженко Андрій 

Миколайович, менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №298 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №185

40970719 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 54003, Миколаївська 

область, місто Миколаїв, 

Інгульський район, площа 

Леонтовича Миколи, будинок 

7/2

(0800) 307773 Чорний Ярослав Дмитрович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку



ВІДДІЛЕННЯ №299 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №186

40970724 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 13300, Житомирська 

область, Бердичівський район, 

місто Бердичів, вулиця 

Житомирська, будинок 15

(0800) 307773 Поліщук Олександр Юрійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку

ВІДДІЛЕННЯ №300 

ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПП 

«ЕРА-ДОН» І 

КОМПАНІЯ «ВАШ 

ЛОМБАРД»

17.11.2016 року, 

протокол №187

40970734 надання коштів у 

позику, в тому 

числі і на умовах 

фінансового 

кредиту

Україна, 66301, Одеська область, 

Подільський район, місто 

Подільськ, проспект Перемоги, 

будинок 16-в

(0800) 307773 Захаров Ярослав Валерійович, 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку


