
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення Нацiонально'i ради Укра'iни з питань телебачення i 

радiомовлення 21 сiчня 20)6 року № 2 
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Схематичне зображення структури власностi суб'€кта iнформацiйно'i дiяльностi за 2020 рiк 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕФIРНО-КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ЕКТА-БРОВАРИ» 24880052 

Кiнцевий бенефiцiарний власник 

Шляхтич Олександр Володимирович 
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05.03.2021 Головний бухгалтер Скидан Г.Ф. 

Посада прiзвище iнiцiали виконавця 

• 

Шляхтич О.В; 

телефон виконавця 
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ФОРМАNо4 

BIДOMOCTI 
про змiни у структурi власностi у 2020 звiтному роцi 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення 

Нацiональноi ради Украiни 
з питань телебачення 

i радiомовлення 
21.01.2016 № 2 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕФIРНО-КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ЕКТА-БРОВАРИ>> 24880052 
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(повне найменування суб'псrа iнфорwацiйноi· дiяльностi) 
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№з/п Особа, щодо якоi вiдбулась змiна Дата змiни Опис змiни 
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Змiн не було Змiн не було 

(пiдпис) 

Головний бухгалтер Скидан Г.Ф. 
(посада, прiзвище, iнiцiали виконавця) 
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Тип правочину та документ, на 
пiдставi якого вiдбулась змiна 

• 5 

Змiн не було 

Шляхтич О.В. 

(прiзвище, iнiцiали) 

(телефон виконавця) 
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ФОРМА№6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiwення 

Нацiональноi ради Укра'iни 
з питань телебачення 

i радiомовлення 
21.01.2016 № Z 

BIДOMOCTI -:: 
про осiб, якi впродовж 2020звiтноrо року надавали провайдеру проrрамноi послуrи фiнансування (кредити, позики, фiнансову 

• допомоrу тощ о) 
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№з/п Особа 
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Не отримували 

Генеральний директор 
(посада уповноважено1 особи) 

05.03.2021 р (дата) 

. ,,,.· 

(повне найменування суб'Е:Ю:�.�нформацiйноi дiяльностi) 
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lдентифiкацiйнi данi 
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Не отримували 

(пiдпис) 

Г оловний бухгалтер Скидан Г. Ф. 
(посада, прiзвище, 

iнiцiали виконавця) 

Адреса 
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Не отримували 

Iнформацiя про послугу 
фiнансування 
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Не отримували 

Шляхтич О.В . ., 
(прiзвище, iнiцiали) 

(телефон виконавця) 
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ФОРМА№2 

BIДOMOCTI 
про власникiв iстотноiучастi станом на 31 грудня 2020 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення 

Нацiональноi ради Украiни 
з питань телебачення 

i радiомовлення 
21.01.2016 № 2 
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1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕФIРНО-КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБА�ЕННЯ «ЕКТА-БРОВАРИ» 24880052 

• (повне найменування суб'скта iнформацiйноi дiяльностi, код зriдно з €ДРПОУ) 
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№ Власник iстотноi" у<1астi Краi"на lдентифiкацiйнi данi Адреса Розмif> участi особи у суб'сктi iнформацiйноi дiяльностi, % Опис взасмозв'язку 
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пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 .7 8 9 

Щляхтич Олександр Украi"на 100 100 Генеральний 
1 Володимирович директорТОВ
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Головний бухгалтер Скидан Г.Ф.

Шляхтич О.В. 
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Головний бухгалтер Скидан Г.Ф. 

(посада, прiзвище, 
iнiцiали виконавця) 
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бенiфiцiарний 
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Шляхтич О.В . 
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( телефон виконавця) 
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ФОРМА№З 

BIДOMOCTI 
про пов'язаних осiб станом на 31 грудня 20�0 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рiшення 

Нацiональноi ради Украiни 

з питань телебачення 

i радiомовлення 

21.01.2016 № 2 
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ТОВАРИСЬВО З ОБИЕЖЕНОЮ BIДIIOBIДAJIЬHICTIO «ЕФIРНО-КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБА ЧЕННЯ «ЕКТ А-БРОВАРИ» 24880052 
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(повне найменування суб't:кта iнформацiйно�дiя:!'lьностi, код згiдно з €ДРПОУ) 
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No з/п Пов'язана особа Кра1на lдентифiкацiйнi данi Адреса Тип пов'язаноi Опис 
особи взаt:мозв' язку 

особи iз 

• суб't:ктом 
iнформацiйноi" 

дiяльностi 
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l Шляхтич Кирило Укра'iна 4 Сии 
Олександрович ., 
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ФОРМА№S 

BIДOMOCTI 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiwення 

Нацiональноi ради Укра1ни 
з питань телебачення 

i радiомовлення 
21.01.2016 № 2 

...... �.. ,.'(, 

про кiнцевих бенефiцiарних власникiв станом на 31 грудня 2020року 
ТОВАРИС'{ВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕФIРНО-КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБА ЧЕШIЯ «ЕКТ А-БРОВАРИ» 24880052 

,. .�,·"" 
(повне найменування суб'скта iнформацiйноi дiяльностi, код згiдно з €ДРПОУ) 

№з/пl Кiнцевий бенефiцiарний 
власник 

1 1 1 2 

Шляхтич Олександр 
1 Володимирович 

Г енеральний директор 

(посада уповноважено"i особи 

1 Краi"на 

3 

Укра1на 

.. -- -··- ·····- -····· -� 
05.03.2021 р 

,1·'·� 

lдеi-пифiкацiйнi данi. 

(пiдпис) 

Адреса Опис взасмозв'язку 
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Генеральний директор ТОВ 
«ЕКТ»ЕКТ А-БРОВАРИ 
Кiнцевий бенiфiцiарний 

власник 

Шляхтич О.В. 
(прiзвище, iнiцiали) 

Г оловний бухгалтер СкиданГ. Ф.  
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