
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють 

часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника 

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою 

(паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) 

 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника, 

або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичних осіб 

- учасників 

(засновників, 

акціонерів) заявника 

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичних 

осіб – 

учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника або 

реєстраційний 

номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 

фізичних осіб - 

учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника 

Місцезнаходження 

юридичних осіб – 

учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника, або 

паспортні дані, 

місце проживання 

фізичних осіб - 

учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника 

Частка 

учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника в 

статутному 

капіталі 

заявника, % 

1 Юридичні особи - - - 

1.1 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

36977252 

69002, м. 

Запоріжжя, вул. 

Запорізька, буд. 6-

А, кв. 47 

74 

2 Фізичні особи - - - 

2.1 
Страшко Олена 

Сергіївна 

Персональні 

дані 
Персональні дані 15,19 

2.2 
Клименко Ольга 

Олександрівна 

Персональні 

дані 
Персональні дані 10,44 

 Усього: 3    

 

 

 

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, 

акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) 



 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи або 

П.І.Б. фізичної особи 

учасника (засновника, 

акціонера) 

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)* 

Повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Символ 

юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)** 

Місцезнаходження 

юридичної особи, 

яка контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

1 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

40858239 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОСТІ ЗАЙМИ" 

ф 

69019, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

ВУЛИЦЯ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ, 

будинок 39-А, 

офіс 25 

2 
Клименко Ольга 

Олександрівна 
40858239 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОСТІ ЗАЙМИ" 

ф 

69019, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

ВУЛИЦЯ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ, 

будинок 39-А, 

офіс 25 

3 
Страшко Олена 

Сергіївна 
40858239 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОСТІ ЗАЙМИ" 

ф 

69019, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

ВУЛИЦЯ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ, 

будинок 39-А, 

офіс 25 

4 
Страшко Олена 

Сергіївна 
38415356 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"Служба термінового 

кредитування" 

ф 

69019, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

вул.Незалежної 

України, будинок 

39-А, офіс 27 

5 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Інститут досліджень 

стандартів якості" 

38415356 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СЛУЖБА 

ТЕРМІНОВОГО 

КРЕДИТУВАННЯ" 

ф 

69019, 

м.ЗАПОРІЖЖЯ, 

вул.Незалежної 

України, 39-А, 

офіс 27 



6 
Клименко Ольга 

Олександрівна 
38415356 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"Служба термінового 

кредитування" 

ф 

69019, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

вул.Незалежної 

України , будинок 

39-А, офіс 27 

7 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

43213857 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"РУЛЛА УКРАЇНА" 

ф 

69035, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

вул.Феросплавна, 

будинок 38, 

квартира 31 

8 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

37941688 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЦЕНТР КРЕДИТНИХ 

РІШЕНЬ" 

і 

69037, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

ВУЛИЦЯ СОРОК 

РОКІВ РАД. 

УКРАЇНИ, 

будинок 39А, офіс 

25 

 

 

   _____________ 

 

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою 

чи перебуває під спільним контролем з такою особою. 

 

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо 

частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

 

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними 

особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою 

(паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу 

заявника) 

 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи 

учасника (засновника, 

акціонера) 

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи або 

реєстраційний 

номер 

облікової 

картки 

платника 

податків* 

фізичної 

особи, що 

здійснює 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

або прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи, що 

здійснює контроль 

за учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

або паспортні дані 

фізичної особи, 

що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка у 

статутному 

капіталі 

учасника 

(засновника, 

акціонера), 

% 



контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

1 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Інститут досліджень 

стандартів якості" 

Персональні 

дані 

Тихонова Олена 

Олексіївна 
Персональні дані 49,90 

2 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

Персональні 

дані 

СТРАШКО 

ОЛЕНА 

СЕРГІЇВНА 

Персональні дані 18 

3 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

Персональні 

дані 

КЛИМЕНКО 

ОЛЬГА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

Персональні дані 19,10 

4 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ» 

Персональні 

дані 

НОВІКОВА 

ОЛЕНА 

ВАЛЕРІЇВНА 

Персональні дані 13 

 

 

 


	Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

