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),
_ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО МІКС»
____________ код ЄДРПОУ 20301672______________________________
(зазначається 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 07.06.2018
року.
2. Форма 3. Відомості про пов’язаних осіб станом на 07.06.2018 року.
3. Форма 4. Відомості про зміни у структурі власності у звітному році.
4. Форма 5. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на
07.06.2018 року.
5. Схематичне зображення структури власності станом на 07.06.2018 року.
________________________________________________________
(зазначається перелік документів, що подаються)

Документи подаються:
у паперовому вигляді на _6__ аркушах (зазначається загальна кількість);
в електронній формі: на електронну пошту, адреса якої розміщується на
офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного вебсайту 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: (посилання на веб-сайт).

Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і
достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх
наявних у нас вихідних даних.
Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність
відомостей про структуру своєї власності.
Диретор ТОВ «РАДІО МІКС»____
(посада уповноваженої особи)

_____________________
(підпис)

Старцев Д.О._______
(прізвище, ініціали)

_07.06.2018___
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № 2

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі станом на 07 червня 2018 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДІО МІКС»
КОД ЄДРПОУ 20301672___________
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)
№
з/
п

Власник істотної
участі

Країна Ідентифікацій
ні дані

Адреса

Розмір участі особи у суб’єкті
Опис
інформаційної діяльності, % взаємозв’язк
у
прям опосередкован сукупна
а
а

1
1

2

2

3

4

5

6

7

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
Україн код ЄДРПОУ
49000,
100%
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Дніпропетровсь
а
41911874
Ю «А МЕДІА ГРУП»
ка обл., м.
Дніпро, вул.
Приозерна, буд.
20

Шишкін Сергій
Олександрович

Україн 08/02/1982,
а
паспорт АК

49000,
Дніпропетровсь

8

100%

100%

100%

9
Учасник,
якому
належить
частка 100%
статутного
капіталу
суб’єкта
інформаційн
ої діяльності

Кінцевий
бенефіціарни

270715, ІНН
2998910098

Директор ТОВ «РАДІО МІКС»

ка обл., м.
Дніпро, вул.
Приозерна,
буд.20

й власник,
якому
належить
частка 100%
у статутному
капіталі
учасника
суб’єкта
інформаційн
ої діяльності

_______________

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

__07.06.2018_______________
(дата)

__Старцев Д.О._______
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «РАДІО МІКС»
Старцев Д.О._______
(посада, прізвище,
ініціали виконавця)

_0990420706_________________
__
(телефон виконавця)
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Рішення
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ФОРМА № 3

ВІДОМОСТІ
про пов’язаних осіб станом на 07 червня 2018_ року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДІО МІКС»
____________________КОД ЄДРПОУ 20301672_____________
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)
№
з/п

Пов’язана особа

1

2

1

Країна Ідентифікаційні
дані

3

4

ТОВАРИСТВО З
Україна 41911874
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«А МЕДІА ГРУП»

Адреса

Тип
пов’язаної
особи

Опис взаємозв’язку
особи із суб’єктом
інформаційної
діяльності

5

6

7

49000,
Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Приозерна,
буд.20

1

Особа є власником
суб’єкта інформаційної
діяльності (особа, яка
має істотну участь у
суб’єкті інформаційної
діяльності (афілійовані
особи) ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДІО МІКС»

2

3

4

5

Шишкін Сергій
Олександрович

Україна 08/02/1982,
паспорт АК
270715, ІНН
2998910098

ТОВАРИСТВО З
Україна 41928563
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНФОРМАТОР ФМ»

ТОВАРИСТВО З
Україна 38359826
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІНЕТ»

ТОВАРИСТВО З
Україна 34677129
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФРЕГАТ ІСП»

_ Директор ТОВ «РАДІО
МІКС»_________
(посада уповноваженої особи)
07.06.2018__
(дата)

49000,
Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Приозерна,
буд.20

3

49000,
Дніпропетровська
область, місто
Дніпро,
Соборний р-н,
вул. Кольцова,
буд. 8, кв. 2

5

49044,
Дніпропетровська
область, місто
Дніпро,
Жовтневий р-н,
вул. Гоголя, буд.
15

5

49069,
Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Артема,
буд.94

5

_______________
(підпис)

Особа є кінцевим
бенефіціаром суб’єкта
інформаційної
діяльності (особа, яка
має істотну участь в
афілійованих особах
суб’єкта інформаційної
діяльності)
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДІО МІКС»
Шишкін Сергій
Олександрович є
директором
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНФОРМАТОР ФМ»
(юридичні особи, в яких
фізичні особи, є
керівниками або
власниками істотної
участі)
Шишкін Сергій
Олександрович є
засновником з часткою
в статному капіталі
100% та директором
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІНЕТ»
(юридичні особи, в яких
фізичні особи, є
керівниками або
власниками істотної
участі)
Шишкін Сергій
Олександрович є
Засновником з часткою
в статному капіталі
12,1% ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФРЕГАТ ІСП»
(юридичні особи, в яких
фізичні особи, є
керівниками або
власниками істотної
участі)

__Старцев
Д.О.______________
(прізвище, ініціали)

_Директор ТОВ «РАДІО
МІКС» Старцев Д.О.__
(посада, прізвище, ініціали
виконавця)

__0990420706___
(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
_ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО
МІКС»
код ЄДРПОУ 20301672_______
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)
№ з/п

Особа, щодо якої
відбулась зміна

Дата зміни

Опис зміни

Тип правочину та документ,
на підставі якого відбулась
зміна

1

2

3

4

5

1

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«СЕЛКО»

11.04.2018

Перестала буди власником
істотної участі у суб’єкті
інформаційної діяльності
ТОВ «РАДІО МІКС»
внаслідок продажу частки у
розмірі 50% у статутному
капіталі » ТОВ «РАДІО
МІКС»

2

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮНІКОМ КАПІТАЛ»

11.04.2018

Перестала буди власником
істотної участі у суб’єкті
інформаційної діяльності
ТОВ «РАДІО МІКС»
внаслідок продажу частки у
розмірі 50% у статутному
капіталі » ТОВ «РАДІО
МІКС»

3

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“А МЕДІА ГРУП”

14.04.2018

Набула пряму істотну
участь у суб’єкті
інформаційної діяльності
ТОВ «РАДІО МІКС»
шляхом придбання частки у
розмірі 50%
Статутного капіталу » ТОВ
«РАДІО МІКС» у ПП
«СЕЛКО» та частки 50%
Статутного капіталу » ТОВ
«РАДІО МІКС» у ТОВ
«ЮНІКОМ КАПІТАЛ»

договір купівлі – продажу
частки в статутному капіталі
ТОВ «РАДІО МІКС» від
11.04.2018, зареєстровано в
реєстрі №343
Державна реєстрація змін до
установчих документів від
14.04.2018 року

Договір купівлі - продажу
частки в статутному капіталі
ТОВ «РАДІО МІКС» від
11.04.2018
зареєстровано в реєстрі
№344
Державна реєстрація змін до
установчих документів від
14.04.2018 року
Договір купівлі - продажу
частки в статутному капіталі
ТОВ «РАДІО МІКС» від
11.04.2018
Зареєстровано в реєстрі 343
Договір купівлі - продажу
частки в статутному капіталі
ТОВ «РАДІО МІКС» від
11.04.2018
Зареєстровано в реєстрі 344
Державна реєстрація змін до
установчих документів від
14.04.2018 року

_____Директор ТОВ
«РАДІО МІКС»

_______________

___Старцев
Д.О.________________

(підпис)

(посада уповноваженої особи)

(прізвище, ініціали)

07.06.2018__

Директор ТОВ «РАДІО МІКС»

(дата)

0990420706___
(телефон виконавця)

_Старцев Д.О._
(посада, прізвище,
ініціали виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
21.01.2016 № 2

ФОРМА № 5

ВІДОМОСТІ
про кінцевих бенефіціарних власників станом на 07 червня 2018
року
____ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДІО МІКС»
КОД ЄДРПОУ 20301672_________
(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

Шишкін Сергій
Олександрович

Україна

1

______Директор________________
(посада уповноваженої особи)

08/02/1982 Паспорт
49000,
Є контролером
АК №270715,
Дніпропетровська обл.,
ТОВАРИСТВА З
реєстраційний
м. Дніпро, вул.
ОБМЕЖЕНОЮ
номер платників
Приозерна, буд. 20 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
податків 2998910098
«А МЕДІА ГРУП» ,
якому належить частка
100% статутного
капіталу суб’єкта
інформаційної
діяльності
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДІО МІКС»

_______________
(підпис)

____Старцев
Д.О._______________
(прізвище, ініціали)

_____07.06.2018____________

Директор ТОВ «РАДІД МІКС»

__

(дата)

Старцев Д.О.___
(посада, прізвище,
ініціали виконавця)

0990420706__________________
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної
діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО
МІКС»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО МІКС»

100%
Товариства з обмеженою відповідальністю «А МЕДІА ГРУП», Україна

100%
Шишкін Сергій Олександрович, Україна

