
ЗАТВЕРДЖЕIlО
Рiшення

НацiональноТ ради Украiни
з питань телебачення

i радiомовлення
21.01.2016 Ns 2

Форý{А ль 1

ПОВIДОМЛЕННЯ

про подання iнформачiТ про структуру власностi
a

На виконання вимог Закону УкраТни "Про телебачення i радiомовлепняО'та Порялку подання
телерадiоорганiзацiями та провайдерами програмноТ послуги iнформаuii про структуру власностi,

затвердженого рiшенням НацiональноТ рали УкраТни з питань телебачення i ралiомовлення вiд 21 сiчня 201б

року Л} 2 (далi - Порядок),

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖВНОЮ ВJДПОВIДАЛЬНIСТЮ<ЕФIРНО-ЩАБЕЛЬНР ТЕЛЕБАЧЕННЯ кЕКТА-БРОВАРИ>
24880Q52

- 
(повне найменуваш суб'еm iнформашiйпоi лiяльностi, код згiдно СДРПОУ)

подас до Нацiональноi рали УкраТни з питань телебачення i ралiомовлення звiт за20|7 звiтний piK лiяльностi
про свою структуру власностi у складi таких документiв:

1. Форма Nq_2 Вiдомостi про власчикjв iqтотноТучастi qTaHoM на З1 грудня 2017 рокч Hq 1 арк.

2. QормаNq3Вiдомостi пропов'язанихосiбстаномflаЗlгрудFя,2017рокунаlарк.
З, Форма ЛЪ 4 Вiдомостi про змiни y,cTpyкTypi власностi у 2017 звiтному porri 1 арк.

4.ФормаЛЪ5 Вiдqмостi прокiнцеви{бенефiцiарнихвласницiвстаномнаЗl грудня2017рокуна] арк.

5,ФормаNqб Вiдомостi проосiб,якi впродовж2017звiтногопокунадавалипLовайдерулрограмноiпослчги
фiнаrлсування (кредити. позики. фiнансову допомогч 1оцо) на 1 арк.

6. Структутура властностi 9хеryлатичне зображечня струlстури в.гLасностi суб'сцта iнформацiйноТ

(зазначасться перелiк докуме,

Щокументи подаються:

у паперовому виглялi на 7 аркушах (зазначасться загальна кiлькiсть);

в електроннiй формi: на електронну пошту, адреса якоi розмiщуеться на офiчiйному веб-сайтi I{ацiональноi
ради, або через модуль офiшiйного веб-сайту Нацiональноi рали,

Iнформашiя про структуру власностi суб'скта iнформачiйноТ дiяльностi, код згiдно з €ДРПОУ розмiщена у
мережi IHTepHeT вiдповiдно ло пунlсгiв 1, 2 роздiлу V Порялку за посиланням: ektatv.com.ua

Заявлясмо, що у документах, що подаються, вся
добросовiснiй обробшi та узагальненlli Bcлix tlаявних у
lуб'ект iнформачiйноi дiяльностi вiдповiдас за повIlо oBipHicTb вiдомостей про структуру своеТ влаqностi.

мацiя с повною i достовiрrtою, rрунту€ться на
вихiдtlих даIIих.

Шляхтич о,В,

(прiзвище, iнiцiши)

04594 6-64-2]

(телефон виконавш)

(посада уповновахеноi особи)

08,02,20I8

(даm)



ЗАТВВРДЖЕНО
Рiшення НацiональноТ ради УкраiЪи

з питань телебачення i радiомовлення
2|.0|.20|6 року Nе 2

ФормА J\ъ 2

Вiдомостi про в.iасникiв iстотноiучастi станом на 31 грулня 2017 року

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮК ЕФl Р НО-КАБЕЛ ЬН Е ТЕЛЕБАЧ кЕКТА-Б
(повне найменування суб'екта iнформачiйноI дiяльностi, код згiдно сдрпоу)

J\ъ

з/п

Власник
lcToTHol
yiacTi

Краiна Iлентифiкачi
йнi данi

':

Мреса

Розмiр участi особи у суб'ектi
iнформаuiйноi дiяльностiо %о

Опис взасмозв'язку

пряма
опосере_
дкована

сукупна

2 J 4 5 6 7 8 9

Шляхтич
Олександр
Володимир

ович

УкраiЪа м.КиТв 100 100

Генера,тьний директор
тов,Ект"ЕктА-БровАри"

Кiнцевий бенефiцiарний
власник

Генера
(посада уповн

08.02
( пqтq'

lьний дипектор /,

:,.::,"",","u", к

бtr
il дп r fýtlФЁlJBtt4];l l 

--

![Iлентифiк.,ii,;;н,, i] :

ф\кол 2.188tl,vi;l J.,

\l Шляхтич о.В.
iil (прiзвище, iнiцiали)
lj j,
_,iI

04594 6-64-21
(телефон виконавця)( х-,*\-,,,,^ i,,;ff,fýft,,

4"* энсВ:i,.t
ý{( Ч LJ,



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Нацiональноi ради Украiни

з питань телебачення i радiомовлення
21 .01 . 2016 року Nэ 2

ФормА J\ъ 3

Вiдомостi про пов'язанлrх осiб станом на 31 грулня"2017 року
TOPAPLaCTBO З.QЦ\аЕЦ{ЕНОЮ РIДПО,ВЦАЛЬНIС.rЮt<ЕФIРНО-КАБЕЛЬНЕ LЕЛЕБАЧРННЯ <€КТА.-БРОВАРИ> .

(повне найменуванн" .уб'u*ru 
'rffiff#*Tдiяльностi, 

код згiдно еДРПОУ)

Л} з/п пов'язана особа КраiЪа
[дентифiкацiйн

i данi
Алреса

Тип
пов'язаноi

особи

Опис взаемозв'язку особи iз
суб'сктом iнформачiйноi

дiяльностi
2 3 4 5 6 7

Шляхтич
Олександр

Володимирович
УкраiЪа

a

м .КиТв |,2

Генеральний директор
тов"Ект"ЕктА-БровАри"

Кiнцевий бенефiчiарний
власник

2
Лукашенко

Альона IBaHiBHa
УкраТна м.КиiЪ 4 дружина

_)
Шляхтич Кирилс
Олександрович

УкраТна м.КиТв 4 син

4 Примостко
ганна Микитiвнс

УкраiЪа
jфе

).*",u 4 мама

Генеральний директор
(посала уповноваженоi особи)

08.02.2018
(лата)

1/

г
tr)

о
tФ

ffi
EItTA-ý

ю Шляхтич о.В,
(прiзвиuе, iнiцiали)

04594 6-64-2,7
(телефон виконавця)

Iден:,lлфii,ilцti,зll
\ кол 248EOBili

\'.'iii.,i,j'',-;

frffiffi-Wконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення НацiональноТ ради Украiни

З питань телебачення i радiомовлення
2l .01 .2016 року М 2

ФормА ль 4
i..

Вiдомостi про зйiни, .ror*roi власностi у 2017 звiтному роцi

a
ТОР.l.РИ9ТВО З ОБМЕЖЕЧ9Ю ВIДПОВЩАЛhНIСТЮкЕФlРН.Q-Ц4БЕЛЧltЕ ТЕЛЕБАЧЕННЕ .кЕКТА-БР_QВАРИ> .24880052

(повне найменування суб'екта iнформаuiйноТ дiяльностi, код згiдно СДРПОУ)

ЛЬ з/п
особа, щодо якоi
вiдбулась змiна Дата змiни опис змiни

Тип правочину та
документ,

на пiдставi якого
вiдбулась змiна

1, 2 3 4 5

змiн не було змiн не бvло змiн не бчло змiн не було

, Генеральний директgр .

(посада уповноваженоТ особи)
Шляхтич О.В,

(прiзвище, iнiчiали)

04594 6-64-27
(телефон виконавця)

ЁВUд*фмtт
(,Jф*,**uu,

йtirlй I; cr 1

й2 !,,;' ..:,!,

,/Ёо;
J.!J:!r3l-\a:lJ-

(лата) (посада,



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення НацiональноТ ради Украiни

з питань телебачення i радiомовлення
2\.01.20lб року J\Ъ 2

- ФормА .]\lb 5

вцомостi про кiнцевих бенефifiiарних власникiв станом на 31 грудня 2017 року
ТоВАрЦСТВQ З QБЦ,ЩЩЕноIQ ЦЩЦQВIДдЛЬЦISJЮкРQIРНо-КАýЕлЬ,НР тРЛЕFдЧЕНIUI kЕКтд-БРQВдрИ,l .

248800.52
(повне наЙменранrш суб'екта iнформацiйноi дiяльностi, fод згiдно СДРПОУ)

Генеральний директор
(посада уповноваженоТ особи)

08.02.2018
(дата)

t]]ляцич О.В.
(прiзвище, iнiцiали)

04594 6-64-27
(телефон виконавця)

Кiнцевий
бенефiцiарний

власнпк

Iдентифiкацiй
Hi данi

Опис взасмозв'язку

Шляхтич
Олександр

Володимирович

Генеральний директор
тов"Ект"ЕктА-БровАри".

Кiнцевий бенефiчiарний
власник

ЕItТ&Бровари
lд9цlифцкеr{ftнlлй

,,9\

iФ
J()



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення

НацiональноТ рали Украiни
з питань телебачення

i радiомовлення
21.01.2016 л} 2

ФормАл} б

*,.' 
. вIдомостI

про осiб, якi впродовж 2017 звiтного року надавали провайдеру програмноi послуги
фiнансування (кредити, позики, фiнансову допомогу тощо)

a

ТОВ4РИСТВОЗ Оý}4ЕЖЕНОЮ РIДПОВIДАЛЬНIСТЮкЕФIРНQ-IGБВЛЪНЕ ТЕДЕБДЧЕННJI <ЕКТД-БРОВДРИ> .24880052_
(повне найменування суб'сюа iнформачiйноi дiяльностi, код згiдно СДРПОУ)

(повне найменування суб' екта iнформашiйноi дiяльностi)

Ns з/п особа
1

Краiна дентифiкацiйнi данi Адреса
[нформачiя про послугу

фiнансування

1 2 1 4 5 6

;\
генеоальний диOектор

(посада 1повноваженоi особи)

08.02,20l8

(дата)

IДляхтич О.В.

(прiзвичrе, iяiчiали)

04594 6-64-2,1

(телефон виконавця)

а.ý
{Ёj
со Slоо

fr:

f

lrи

.\ код

а'х

ll l:i оlр,г

9
\ {Ё,*чЁ9v



Додаток
до Порядку подання
телерадiоорганiзшliя
ми
та провайдерами
програмноi послуги
iнформаuii
про структуру
власностi
(пункт 4 розлiлу Il)
зрАзок

Схематичне зображення структури власностi суб'€кта iнформаuiйноi дiяльностi
ТОЁАРИСТВО З ОБМЕЯЕНоЮ вIдйоЁцАлънIстю(;ЕФIрно-кАЬЕльнЕ тЕлЕБдчЕннlI кЕктд-Бровдри)

генеоальний диоектоо
(посада уповноваженоТ особи)

08.02,20 ],8

(дата )

' -ý,
((+
dd
mS
оо
Фj

шляхтич о,В.
(прiзвище, iнiцiали)

04594 6-64-27
(телефон виконавця)

Кiнцевий бенефiцiарний власник.
Шляхтич Олександр Володимирович

(Украiна)

ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕноЮ ВIдЦТоВIДАЛЬНIСтЮ(ЕФIрно-кАьЕ.lъrш тЕлЕБдчЕннrI (Ектд_Бровдрь)


