
 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 

станом на 01 січня 2022 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»   
(далі - надавач фінансових послуг) 

(повне найменування надавача фінансових послуг) 

         Таблиця 1 

№ 

 
з/ 

п 

Прізвище, ім'я та 

по батькові або 
повне 

найменування 

остаточного 

ключового 
учасника 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 
істотної 

участі в 

надавачі 

фінансових 
послуг 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис 

взаємозв'язку 
особи з надавачем 

фінансових послуг 
пряма опосер

едкова

на 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Жихарцев 

Віталій 

Володимирович 

 

  ФО       Так Громадянство- 

Україна. 
Місце 

проживання: 

Україна, місто 
Харків 

    -     100     100 Через ТОВ 

«БОСТОН  
ФІНАНС» 

(100%), якому 

належать 100% 
частки у 

статутному 

капіталі надавача 
фінансових 

послуг.  

Контролер ТОВ 

«БОСТОН 
ФІНАНС» та 

надавача 

фінансових 
послуг. 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг  
№ 1126 від 

03.07.2018 року; 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг  
№ 1534 від 

23.06.2020 року. 

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг 

(колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Розрахунок 

1 2 3 

1   Жихарцев Віталій Володимирович   100 

 

 

Додаток 2 
до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



 

 

Генеральний директор                                                                             Віталій Володимирович Жихарцев 

____________________________ 

(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  
надавача фінансових послуг) 

 

  
                      21.01.2022 

____________ 

(підпис) 

 

 
 

 

 
   Жихарцев Віталій Володимирович 

_________________________ 

(ім'я та прізвище) 

 

 
 

 

  
              (050) 468-94-94 

____________ 

(дата) 

_________________________  

(ім'я та прізвище виконавця) 

__________________ 

(телефон виконавця) 

 



 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»  
(далі - надавач фінансових послуг) 

(повне найменування надавача фінансових послуг) 

      Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 
власника істотної 

участі у надавачі 

фінансових послуг 

Тип 

особ

и 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис взаємозв'язку 

особи з надавачем 

фінансових послуг  пряма опосеред

кована 

сукупна 

1 2 3 4     5 6 7 8 

1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю «БОСТОН 

ФІНАНС» 

  ЮО Україна, 04080, місто 

Київ, вулиця Вікентія 

Хвойки, будинок 21 
Ідентифікаційний 

код - 40073252 

  100         -     100 Учасник надавача 

фінансових послуг 

(частка у статутному 
капіталі надавача 

фінансових послуг 

100%). 

2 Жихарцев Віталій 
Володимирович 

  ФО Громадянство -  
Україна, місце 

проживання: 

Україна, місто 
Харків 

     -      100       - Через ТОВ «БОСТОН 
ФІНАНС» 

(100%), якому 

належать 100% частки 
у статутному капіталі 

надавача фінансових 

послуг. Контролер 
ТОВ «БОСТОН 

ФІНАНС» та надавача 

фінансових послуг. 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг № 

1126 від 03.07.2018 

року; Розпорядження 
Нацкомфінпослуг № 

1534 від 23.06.2020 

року. 

 

Генеральний директор 

_____________________ 
(посада / реквізити  

документа, на підставі 

якого діє відповідальна 
особа / уповноважений 

представник надавача  

фінансових послуг) 

 

              

____________ 
(підпис) 

Віталій Володимирович Жихарцев 

________________________________ 
(ім'я та прізвище) 

   21.01.2021 року 

(дата) 

Жихарцев Віталій Володимирович 

(ім'я та прізвище виконавця) 

(050) 468-94-94  

(телефон виконавця) 

  

 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



 

 

Схематичне зображення структури власності  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю» 

(ідентифікаційний код 40094068)  

станом на 01 січня 2022 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           100% 

 

 

 

 

  

 

    100% 

 
 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Генеральний директор  

ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю»          __________________       В.В. Жихарцев 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРЕДИТ ТУ Ю» 

Україна 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БОСТОН ФІНАНС»  

Україна 

 

Жихарцев Віталій Володимирович 

Україна 


	ВІДОМОСТІ  про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року
	ВІДОМОСТІ  про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2021 року
	Схематичне зображення структури власності
	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»
	(ідентифікаційний код 40094068)
	станом на 01 січня 2022 року

