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

ФОРМА № 3

Відомості про про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Імідж TV», м. Вознесенськ
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№
з/п

1 2 3 4 5 6 7

2 ТОВ «Т.І.Р.» Україна 1 Має істотну участь в ТОВ 
«Телерадіокомпанія «Імідж TV»

3 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМП
АНІЯ "МЕДІА 
МАРКЕТ"

Україна 1 Є афілійованою особою ТОВ 
«Телерадіокомпанія «Імідж TV»

Має істотну участь в ТОВ 
«Телерадіокомпанія «Імідж TV»

1

Має істотну участь вТОВ 
«Телерадіокомпанія «Імідж TV»

Має істотну участь вТОВ 
«Телерадіокомпанія «Імідж TV»

1

1

Пов’язана особа
Опис взаємозв’язку особи із 

суб’єктом інформаційної діяльності

Тип 
пов’язаної 
особи

АдресаІдентифікаційні 
даніКраїна

4 УкраїнаПП «Джераміно Ай 
Сі Ем» 

1 Баграєв Микола 
Георгійович

Україна

5 UBERLICK 
INVESTMENTS 

LIMITED (УБЕРЛІК 
ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД)

Кіпр



6 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ 

"ТЕЛЕРАДІОКОМП
АНІЯ 

"УКРАЇНСЬКИЙ 
МОЛОДІЖНО-
МУЗИЧНИЙ 

КАНАЛ М1" (ТОВ 
"ТРК "УММК М1")

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

7 ТОВ "Т.Т.Р." Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

8 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІООРГАН
ІЗАЦІЯ "РУССКОЕ 
РАДИО"-УКРАЇНА"

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

9 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕЛЕРАДІОКОМП
АНІЯ "КЛАСИК 

РАДІО»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

10



11 УКРАЇНСЬКА 
КОРПОРАЦІЯ 

"ТЕЛЕБАЧЕННЯ І 
РАДІОМОВЛЕННЯ 

"ЮТАР"

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

12 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

«Радіо Кохання»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

13 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

«МАН»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

14 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

« «Місто ФМ»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

15 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

«Юта-ТV»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

16 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

«Медіа ФМ»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

17 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
«Радіо Всесвіт»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь



18 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
«Радіо Тернопіль»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

19 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
«Мюзікрадіо»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

20 Приватне акціонерне 
товариство 

«Телерадіокомпанія 
ВІКО»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

21 Пприватне 
підприємство 

"Студія «ВТВ»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

22 Приватне 
підприємство "ТРК 

«Атолл»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

23 Приватне 
підприємство 
Радіокомпанія 

«Черкаси - Вибір»

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

24 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"Чарівний Світ"

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь



25 Приватне 
підприємство 

"Телерадіокомпанія 
"АРТ"

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участьті.

26 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Радіо FM"

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

27 Товариство з 
обмеженною 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія  

"Радіо-Артіль"

Україна 5 Юридична особа, в якій кінцеві 
бенефіціари мають істотну участь

28

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

представник за довіреністю 
В.В. Гончаревський 067 445 08 68

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

Має істотну участь вТОВ 
«Телерадіокомпанія «Імідж TV»

1ТОВ «КОМПАНІЯ 
«АУРА»

Україна

                                      О.А. Сафтенко


