
У К Р А Ї Н А
Радіокомпанія Дворічанщини «Приоскілля»

62702, смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 8 тел. 7-64-40

від 22.03.19 року № 01-27/14

Голові Національної ради 
України з питань телебачення 
і радіомовлення 
Ю. А. Артеменку

Враховуючи, що з 11 березня 2016 року набув чинності Порядок подання 
телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 
структуру власності, який було затверджено рішенням Національної ради від 
21 січня 2016 року № 2, зареєстровано у Міністерстві юстиції 17 лютого 2016 
року за № 251/28381, надаю інформацію про структуру власності 
радіокомпанії Дворічанщини «Приоскілля».

Додаток (8 аркушів).

В. о. директора радіокомпанії 
«Приоскілля» А.Є. Фомін



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № 1

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про подання інформації про структуру власності

На виконання вимог Закону України “Про телебачення і 
радіомовлення” та Порядку подання телерадіоорганізаціями та 
провайдерами програмної послуги інформації про структуру 
власності, затвердженого рішенням Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2 (далі 
-  Порядок),
радіокомпанія Дворічанщини "Приоскілля", код ЄДРПОУ 31369089

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
звіт за 2018 звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі 
таких документів:

1. ФОРМА № 2 - Відомості про власників істотної участі станом на 3 1 
грудня 2018 року;

2. ФОРМА № 3 - Відомості про пов'язаних осіб станом на 31 грудня 
2018 року;

3. ФОРМА № 4 - Відомості про зміни у структурі власності у 2018 
звітному році;

4. ФОРМА № 5 - Відомості про кінцевих бенефіціарних власників 
станом на 31 грудня 2018 року;

5. ФОРМА № 6 - Відомості про осіб, які впродовж 2018 звітного року 
надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, 
фінансову допомогу тощо);

6. Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної 
діяльності.

Документи подаються:
у паперовому вигляді на 8 аркушах (зазначається загальна кількість); 
в електронній формі: на електронну пошту, адреса якої розміщується на 

офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб- 
сайту Національної ради.

Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності, 
код згідно з ЄДРПОУ розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1. 2



розділу V Порядку за посиланням:
Н їір: //сі\ о г кга). аі. иа/і п<іех/гасі і око т  р ап у а с] иоі р г і о8к і 11] а с} и ої/О-4 О

Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і 
достовірною, грунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх 
наявних у нас вихідних даних.

(посада уповноваженої особи)

Суб’єкт інформаційної ді 
відомостей про структуру СВО(

В. о. директора

ідає за повноту і достовірність

(прізвище, ініціали)
Фомін А. Є.

22.03.19 р.
(дата)

В. о. директора ФомінА. Є. 
(посада, прізвище, ініціали 

виконавця)
0575076748

(телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № 2

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі станом на 31 грудня 2018 року

Радіокомпанія Дворічанщини "Приоскілля". код ЄДРПОУ 31369089
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№
з/п

Власник істотної участі Країна Ідентифікаційні дані Адреса Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності, % Опис взаємозв’язку

пряма опосередкована сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дворічанська 
районна рада 

Харківської області

Україна Код ЄДРПОУ: 
24669593

62702 
Харківська обл. 

Дворічансь- 
кий р-н., 

смт Дворічна,

(ШзІррЖанськіИ^
Д /  .

100

ч
О у\  ж

100 засновник

В. о. директора
(посада уповноваженої особи)

22.03.19 р.
(дата)

«од***,

.̂'■яареіггора Фомін А. Є.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Фомін А. Є.
(прізвище, ініціали)

0575076748
(телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № З

ВІДОМОСТІ 
про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2018 року

Радіокомпанія Дворічанщини "Приоскілля”, код ЄДРПОУ 31369089
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№
з/п

Пов’язана особа Країна Ідентифікаційні дані Адреса Тип пов’язаної 
особи

Опис взаємозв’язку 
особи із суб’єктом 

інформаційної 
діяльності

1 2 3 4 5 6 7

Дворі чанська 
районна рада 

Харківської області
Україна

КОАТУУ: 6321800000. 
Код С ДРО ^^р ^  

2 4 6 6 Ж К  ~

/ / * (  Радіоком

Л/ 62702 Харківська обл. 
7&№ріманський р-н., смт Дворічна , 
ш:і/ \  \̂'вул- Слобожанська 8.

місцеве
самоврядування

засновник

^1‘ИРИОСКШЯ.^ІІВ. о. директора 
(посада уповноваженої особи)

22.03.19 р.
(дата)

В. О. ДЕ

(V

юмін А. Є.

(прізвище, ініціали)

0575076748
(посада, прізвище, ініціали виконавця) (телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № 4

ВІДОМОСТІ
про зміни у структурі власності у 2018 звітному році

Радіокомпанія Дворічанщини "Приоскілля”, код ЄДРПОУ 31369089
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення
21.01.2016 №2

ФОРМА № 5

ВІДОМОСТІ 
про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2018 року

Радіокомпанія Дворічанщини "Приоскілля", код ЄДРПОУ 31369089
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№ з/п Кінцевий бенефіціарний 
власник

Країна Ідентифікаційні дані Адреса Опис взаємозв’язку

1 2 3 4 5 6

1 Дворі чанська районна 
рада

Україна КОАТУУ: 6321800000, Код 
ЄДРПОУ: 24669593

/ / * /  У  'V

62702 Харківська обл. 
Дворічанський р-н., смт Дворічна , 

вул. Слобожанська 8.

к

засновник

В. о. директора___
(посада уповноваженої особи)

22.03.19 р.
(дата)

І ( ° !  Дворічаніу^
І ' І Ь ПРИОО
\ \Д  к о ^  (̂ ЛИС)

В. о. директора Фомін А. Є.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Фомін А. Є.
(прізвище, ініціали)

0575076748
(телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № 6

ВІДОМОСТІ
про осіб, які впродовж 2018 звітного року надавали провайдеру програмної послуги 

фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)
Радіокомпанія Дворічанщини "Приоскілля”, код ЄДРПОУ 31369089

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№ з/п Особа Країна Ідентифікаційні дані Адреса Інформація про послугу 
фінансування

1 2 3 4 5 6

1
Дворічанська 
районна рада

Україна
КОАТУУ: 6321800000, 

Код ЄДРПОУ: 24669593

I I  г/ Радіокомпанія

62702 Харківська обл. 
Дворічанський р-н., смт Дворічна , 

вул. Слобожанська 8.

аУят<--------------------------------------------

ПРОГРАМА 
Підтримки радіокомпанії 

Дворічанщини 
« Приоскілля» 

на 2018 рік.

В. о. директора 
(посада уповноваженої особи)

22.03.19 р.
(дата)

В. о. ді

іиб)

за Фбмін А. Є.

Фомін А. Є.

(посада, прізвище, ініціали виконавця)

(прізвище, ініціали)

0575076748
(телефон виконавця)



В. о. директора 
(посада уповноваженої особи)

22.03.19 р.
(дата)

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ 
власності суб’єкта інформаційної діяльності

радіокомпанії Дворічанщини "Приоскілля" код ЄДРПОУ 31369089

Фомін А. Є.
(прізвище, ініціали)

0575076748
(телефон виконавця)(посада, прізвище, ініціали виконавця)


