
ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОРМА №  1

1.
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6. СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ген. директор Волченко Г.Л.

   (дата)

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

Повідомлення про подання інформації про структуру власності

     На виконання вимог Закону України " Про телебачення і радіомовлення" та
Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерам програмної послуги
іформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення від  21 січня 2016 року №2
(далі - Порядок)

Товариство з обмеженою відповідальнісою "Телерадіокомпанія "Еммануїл"
     (зазначається повне найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт
за 2016 рік діяльності про свою структуру власноті у складі таких
документів:

Повідомлення про подання інформації про структуру власності
Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2016 року
Відомості про пов'язаниї осіб  станом на 31 грудня 2016року
Відомості про зміни у структурі власності у 2016 звітному році
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників  станом на 31 грудня 2016 року

 (зазначається перелік документів, що подаються)

   Документи подаються:
   у паперовому вигляді на _6_ акушах (зазначається кількість);
   в електронній формі (вказується спосіб подання документів в електронній
формі: на СD-диску, флеш-накопичувачі USB, електронною поштою на адресу
Національної ради у кількості (7) файлів.

           Інформація про структуру власності суб'єкта інформаційної діяльності
розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1,2 розділу V Порядку
за посиланням: www.svitle.org

        Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і
достовірною, грунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних
у нас вихідних даних
     Суб'єкт інформаційної діяльности відповідає за повноту і достовірність 
відомостей про структуру своєї власності

(посада уповноваженої особи) (підпис)  (прізвище, ініціали)

15 березня 2017р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОРМА № 2

№  Адреса
пряма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 100%

Волченко Г,Л.

гол. бухгалтер Шабалина Т.М. (044) 2545130
(дата)

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

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2016 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еммануїл"
 (повне найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

Власник Країна  Ідентифікаційні   Розмір участі особи у суб'єкті інформ. діяльності, % Опис
зп істотної участі дані опосередкована сукупна взаємозв'язку

Волченко Галина Львівна  Україна 02152, м. Київ

Є кінцевим
бенефіціарним
власниом  ТОВ
"ТРК
"Еммануїл"

Генеральний директор "ТОВ "ТРК "Еммануїл"
(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

 15 березня  2017р.
(посада, прізвище, ініціали виконавця) (телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОРМА № 3

№  Адреса
особи

1 2 3 4 5 6 7

1 4

Ген. Директор

(044)2545130
(дата)

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

Відомості про пов'язаниї осіб  станом на 31 грудня 2016 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еммануїл"
 (повне найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

Пов'язана особа Країна  Ідентифікаційні  Тип пов'язаної Опис взаємозв'язку особи із  суб'єктом
зп дані інформаційної діяльності

Волченко Олексій
Анатолійович Україна

08110, Києво-
Святошинський 

Чоловік власника ТОВ "ТРК "Еммануїл"
Волченко Галини Львівни

Волченко Галина Львівна
(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

 15 березня 2017р. Гол.бухгалтер Шабаліна Т.М.
(посада, прізвище, ініціали виконавця) (телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОРМА № 4

№

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -

Ген. Директор

(044)2545130
(дата)

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

Відомості про зміни у структурі власності у 2016 звітному році
Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еммануїл"
 (пов не найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

Особа, щодо якої  Дата змін  Опис змін     Тип правопочину та документ, на підставі якого відбась зміна
зп відбулися зміни

Волчеко Г. Л.
(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

15 березня 2017р. Гол.бухгалтер Шабаліна Т.М.
(посада, прізвище, ініціали виконавця) (телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОРМА № 5

№  Адреса

1 2 3 4 5 6

1

Ген. Директор Волченко Г. Л.

(044) 2545130
(дата)

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

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників  станом на 31 грудня 2016 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еммануїл"
 (повне найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

Кінцевий бенефіці- Країна  Ідентифікаційні    Опис взаємозв'язку
зп арний власник дані

Волченко Галина
Львівна Україна 02152, м. Київ   Кінцевий бенефіціарій ТОВ "ТРК "Еммануїл", якій належить 100% Статутного фонду

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

15 березня 2017р. Гол. Бухгалтер Шабаліна Т.М.
(посада, прізвище, ініціали виконавця) (телефон виконавця)



СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

100%

Додаток 
до Порядку подання телерадіоорганізаціями
та провайдерами програманої послуги інформації
про структуру власності
 (пункт 4 розділу II)

ТОВ "ТРК "Еммануїл"

 Фізична особа, Україна
 Волченко Галина Львівна

власності
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