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ФОРМА № 2 

 

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2017 року 

                                                       Старокостянтинівська міська рада 
                                                (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності) 

 

№ 

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 

1 Старокостянтинівська 

міська рада 

Україна -               - 100% - - Власник істот- 

ної участі є 

кінцевим бе- 

нефіціарним 

 

 
_Директор-редактор 

(посада уповноваженої особи) 

________-_____________ 

(підпис) 

______Гладун В.І._________________ 

(прізвище, ініціали) 

 

 

_____17 лютого 2018 року_______________ 

(дата) 

         Директор-редактор  Гладун В.І. 

(посада, прізвище, ініціали виконавця) 

___     _______-_____________ 

(телефон виконавця) 

 



 

ФОРМА № 3 

 

Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2017 року 

Старокостянтинівське міське радіомовлення_ 

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності) 

 

№ 

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 

1 Гладун 

Володимир 

Іванович 

директор-ре- 

дактор 

Україна - - 2 Особа є директором 

суб'єкта інформа- 

ційної діяльності. 

 

 

_Директор-редактор 

(посада уповноваженої особи) 

__________-___________ 

(підпис) 

__Гладун В.І. 

(прізвище, ініціали) 

 

 

___17 лютого 2018 року_____ 

(дата) 

_Директор-редактор Гладун В.І. 

 (посада, прізвище, ініціали виконавця) 

__           -               _ 

(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 

Старокостянтинівське міське радіомовлення 
(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 - - - - 

 

 
__Диретор-редактор_ 

(посада уповноваженої особи) 

__________-___________ 

(підпис) 

_Гладун В.І.__ 

(прізвище, ініціали) 

 

 

__17 лютого 2018 року__ 

(дата) 

__Дирекор-редактор Гладун В.І._ 

(посада, прізвище, ініціали виконавця) 

__          -                   _ 

(телефон виконавця) 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

21 січня 2016 року № 2 

 

 

 

ФОРМА № 5 

 

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2017 року 

_Старокостянтинівське міське радіомовлення_ 
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності) 

 

№ 

з/п 

Кінцевий бенефіціарний 

власник 
Країна Ідентифікаційні дані Адреса Опис взаємозв’язку 

1 2 3 4 5 6 

1 Старокостянтинівська 

міська рада 

Україна                         -                              - Власник істотної участі є 

кінцевим бенефіціарним  

 

 
_Директор-редактор_ 

(посада уповноваженої особи) 

_____________________ 

(підпис) 

_Гладун В.І.__ 

(прізвище, ініціали) 

 

 

__17 лютого 2018 року_ 

(дата) 

__Директор-редактор Гладун В.І._ 

 (посада, прізвище, ініціали виконавця) 

_           -              __ 

(телефон виконавця) 
 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення  
Національної ради України  

з питань телебачення  
і радіомовлення  

21.01.2016  № 2 

ФОРМА № 6 

ВІДОМОСТІ  

про осіб, які впродовж 2017 звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування 

(кредити, позики, фінансову допомогу тощо)  

Старокостянтинівське міське радіомовлення 
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності) 

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

фінансування 

1 2 3 4 5 6 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Директор- редактор  
(посада уповноваженої особи) 

_______________  
(підпис) 

Гладун В. І.   
(прізвище, ініціали) 

            17 лютого 2018 року   
                             (дата) 

Директор-редактор Гладун В.І. 

(посада, прізвище,  
ініціали виконавця) 

_____-_______ 
(телефон виконавця) 

 

 

 



 

 
             Додаток 

                                                                            до Порядку подання телерадюорганізашями та 

 провайдерами програмної послуги інформації про  

                                                                структуру власності (пункт 4 розділу II) 

 

 

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності 

 

Старокостянтинівська 

міська рада 

100% 

Старокостянтинівське 

міське радіомовлення 

Директор-редактор Старокостянтннівського міського радіомовлення В.Гладун 

 


	Директор-редактор Старокостянтннівського міського радіомовлення

