
Інформація, що діє з 17 березня 2020 р.  

Відомості про учасників фінансової установи, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу 

фінансової установи 

№  Повне найменування 

юридичних осіб - 

учасників фінансової 

установи, або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичних 

осіб - учасників 

фінансової установи 

Код за ЄДРПОУ юридичних 

осіб - учасників фінансової 

установи або реєстраційний 

номер облікової картки 

платника податків фізичних 

осіб - учасників фінансової 

установи 

Місцезнаходження 

юридичних осіб - учасників 

фінансової установи, або 

паспортні дані, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників фінансової 

установи 

Частка учасників 

фінансової 

установи в 

статутному 

капіталі 

фінансової 

установи, % 

 

1 
 

Туз Олена Володимирівна 

 

 

персональні дані 
 

персональні дані 

 

100% 

 

 

 Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи ( які володіють часткою, що становить не менш як 

10 відсотків статутного фінансової установи) 

№  Повне найменування 

юридичної особи або 

П.І.Б. фізичної особи 

учасника  

Код за ЄДРПОУ  та 

повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником  

Місцезнаходження юридичної 

особи, яка контролюється 

учасником  

Частка в статутному 

капіталі юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником, % 

 

1 

 

 

Туз Олена 

Володимирівна 

 

40073252, 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БОСТОН ФІНАНС» 

04080, м. Київ, вулиця Вікентія 

Хвойки, будинок 21 

 

49% 

 

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками фінансової установи (які 

володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) 

№  Повне найменування 

юридичної особи 

учасника  

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником, та повне 

найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за учасником 

Місцезнаходження юридичної 

особи, що здійснює контроль 

за учасником  

Частка у статутному 

капіталі учасника, % 

 

- 

 

 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

Відомості про виконавчий орган  ТОВ «СІМПЛ МАНІ» в період з 01 квітня 2020 року по теперішній час 

  

 

Склад органу управління 

(вказати посади)  

 

Прізвище, ім`я, по батькові осіб, що входять до складу органу 

управління 

 



 Директор Небога Тетяна Володимирівна 

 


