
 

Інформація  
про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю» згідно ч. 4 ст. 12-

1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в 

обсязі,  

встановленому Положенням про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній 

інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ 

в період з «06» серпня 2019 року по  «09» жовтня 2019 року 
 

№ Категорія Відомості 

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю» 

Ідентифікаційний код 40094068 

Місцезнаходження Код КОАТУУ 8036100000 

04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21 
 

2. Перелік фінансових послуг, що надаються Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту 

3. Відомості про власників істотної участі (у 

тому числі осіб, які здійснюють контроль 

за фінансовою установою) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСТОН ФІНАНС» - володіє 
100% статутного капіталу 
Ідентифікаційний код: 40073252 

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Вікентія 

Хвойки, буд, 21 

Кінцевий бенефіціарний власник:  

Жихарцев Віталій Володимирович (громадянство –
Україна; адреса: Харківська область, місто Харків, вул. 

Клочківська, б. 191, кв. 202 та   

Туз Олена Володимирівна (громадянство –
Україна; адреса:             м. Київ, проспект Героїв 

Сталінграда, б. 24, кв. 175). 

 

4. Відомості про склад наглядової ради та 
виконавчого органу 

Наглядова рада відсутня 

Виконавчий орган – Дирекція у складі: 

1) Генеральний директор – Жихарцев Віталій 

Володимирович  

2) Директор виконавчий – Гайдар Олександр Іванович  

3) Заступник Начальника управління верифікації та 
андерайтингу – Козак Анастасія Володимирівна 

5. Відомості про відокремлені підрозділи Відокремлені підрозділи відсутні 

6. Відомості про ліцензії та дозволи Ліцензія на подання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту, за розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 «Про 

переоформлення деяким фінансовим установам діючих 

ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської 
діяльності, що підлягає ліцензуванню». 

7. Відомості про порушення провадження у 

справі про банкрутство, застосування 
процедури санації 

відсутні 

8. Рішення про ліквідацію Не перебуває у процесі припинення (ліквідації) 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/paran721#n721

