ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року №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 №_____ (далі – Порядок),

ФОП Конєв Павло Олексійович
(зазначається повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)
подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2017 звітний
рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:
1. Форма №1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності
2. Форма №2 Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2017 року
3. Форма №3 Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2017 року
4. Форма №4 Відомості про зміни у структурі власності у 2017 звітному році
5. Форма №5 Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2017 року
6. Форма №6 Відомості про осіб, які впродовж 2017 звітного року надавали провайдеру
програмної послуги фінансування ( кредити, позики, фінансову допомогу тощо)
(зазначається перелік документів, що подаються)
Документи подаються:
у паперовому вигляді на 7 аркушах (зазначається загальна кількість);
в електронній формі (вказується спосіб подання документів в електронній формі: на CD-диску,
флеш-накопичувачі USB, електронною поштою на адресу Національної ради) у кількості (1)
файлів.
Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена у мережі
Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: http://www.neon.mk.ua/zvittv-2017.pdf
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.
Фізична особа-підприємець
(посада уповноваженої особи)

26.03.2018
(дата)

______________
(підпис)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)
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ФОРМА №2
Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2017 року
ФОП Конєв Павло Олексійович 2280717418
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п

Власник
істотної участі

Країна

Ідентифікацій
дані

Адреса

Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної
діяльності, %
пряма

1

2

Конєв Павло
Олексійович

3

Україна

Фізична особа - підприємець
(посада уповноваженої особи)

26.03.2018
(дата)

4

5
54018
Миколаївська обл.,
м. Миколаїв, а/с 246

Опис взаємозв’язку

опосередкована

сукупна

6

7

8

9

100

¯

100

¯

(підпис)

Конєв П. О.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)

(067) 752-12-78
(телефон виконавця)
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ФОРМА №3
Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2017 року
ФОП Конєв Павло Олексійович
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№
з/п

Пов'язана
особа

Країна

Ідентифікаційні
дані

Адреса

Тип пов'язаної особи

Опис взаємоз'вязку особи із суб'єктом інформаційної
діяльності

1

2

3

4

5

6

7















Фізична особа - підприємець
(посада уповноваженої особи)

26.03.2018
(дата)

(підпис)

Конєв П. О.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)

(067) 752-12-78
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної ради України
з питань телебачення і
радіомовлення
21 січня 2016 року №2

ФОРМА №4
Відомості про зміни у структурі власності у 2017 звітному році
ФОП Конєв Павло Олексійович
(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











Фізична особа - підприємець
(посада уповноваженої особи)

(підпис)

26.03.2018
(дата)

Конєв П. О.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)

(067) 752-12-78
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної ради України
з питань телебачення і
радіомовлення
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ФОРМА №5
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2017 року
ФОП Конєв Павло Олексійович
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№
з/п

Кінцевий
бенефіціарний
власник

Країна

Ідентифікаційні
дані

Адреса

Опис взаємозв'язку

1

2

3

4

5

6













Фізична особа - підприємець
(посада уповноваженої особи)

(підпис)

26.03.2018
(дата)

Конєв П. О.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)

(067) 752-12-78
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року №2

ФОРМА №6
Відомості про осіб, які впродовж 2017 звітного року надавали провайдеру програмної послуги
фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)
ФОП Конєв Павло Олексійович
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№
з/п

Особа

Країна

Ідентифікаційні
дані

Адреса

Інформація про послугу фінансування

1

2

3

4

5

6













Фізична особа - підприємець
(посада уповноваженої особи)

26.03.2018
(дата)

(підпис)

Конєв П. О.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)

(067) 752-12-78
(телефон виконавця)
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ФОРМА №7

Структура власності станом на 31 грудня 2017 року
ФОП Конєв Павло Олексійович

ФОП Конєв П.О.
Власність 100%

Фізична особа - підприємець
(посада уповноваженої особи)

26.03.2018
(дата)

(підпис)

Конєв П. О.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

Конєв П. О.
(прізвище, ініціали)

(067) 752-12-78
(телефон виконавця)

