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

ФОРМА № 3
Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2015 року

Приватне акціонерне товариство «ІндастріалМедіа Нетворк» 
(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. Персвілль

Холдінгз
Лімітед/Persville
Holdings Limited

Кіпр НЕ 254228 Крістодулу
Чатзіпавлу,  205,
ЛУЛУПІС  КОРТ,
2-й  поверх,
квартира/офіс  201,
3036,  м.  Лімасол,
Кіпр /Christodoulou
Chatzipavlou, 205 
LOULOUPIS
COURT, 2nd floor, 
Flat/Office  201,
3036,  Limassol,
Cyprus

власник власник

2. Грищук Дмитро
Михайлович

Україна Україна, м. Київ керівник 

Генеральний директор _____________________ Грищук Д.М.
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(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

28 березня 2016 р. 
(дата)

юрисконсульт Ходіс Т.В.
 (посада, прізвище, ініціали виконавця)

044 428-98-50 
(телефон виконавця)
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Опис параметрів заповнення відомостей про пов’язаних осіб

1. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові
особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я
англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо  юридичних  осіб  України  –  повне  найменування  відповідно  до
установчих документів;

4) щодо  іноземних  юридичних  осіб  –  повне  найменування  англійською
мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається:

1) щодо  фізичних  осіб  –  країна  громадянства,  а  у  разі,  якщо  особа  є
громадянином  декількох  країн,  –  всі  країни  її  громадянства.  Якщо особа  у
звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого
громадянства,  або  якщо  особа  є  громадянином  декількох  країн,  додатково
зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

2) щодо юридичних осіб – країна, в якій зареєстрована юридична особа.

3. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо  фізичних  осіб  –  громадян  України  –  серія  та  номер  паспорта
громадянина  України  та  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника
податків;

2) щодо  фізичних  осіб  –  іноземців  та  осіб  без  громадянства  –  номер
документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення
особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб  України –  ідентифікаційний номер у Єдиному
державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських формувань;

4) щодо  іноземних  юридичних  осіб  –  реєстраційний  (ідентифікаційний)
номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних
осіб країни реєстрації юридичної особи.
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4. У  колонці  5  зазначається  повна  адреса  (поштовий  індекс,  країна,
область  (регіон),  район,  населений  пункт,  вулиця,  номер  будинку,  номер
квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження
юридичної особи. Щодо фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства (крім
тих,  що  постійно  проживають  на  території  України),  іноземних  юридичних
осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

5. У колонці 6 зазначається номер типу пов’язаної особи:

“1” – особи, які мають істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності
(афілійовані особи);

“2” – керівники суб’єкта інформаційної діяльності;

“3”  –  особи,  які  мають  істотну  участь  в  афілійованих  особах  суб’єкта
інформаційної діяльності; 

“4” – члени сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні
брати,  сестри  та  їхні  діти,  чоловіки  і  дружини)  власників  суб’єкта
інформаційної діяльності; 

“5” – юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками
або власниками  істотної  участі;

“6”  –  студія-виробник,  з  якою  суб’єктом  інформаційної  діяльності
протягом  календарного  року  здійснено  господарських  операцій  на  загальну
суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану
вартість).

6. У колонці 7 наводиться короткий опис обставин, у зв’язку з якими особа
вважається  пов’язаною  із  суб’єктом  інформаційної  діяльності.  Наприклад,
“Особа  1  є  дружиною  власника  істотної  участі  Особи  2”  або  “Особа  3  є
директором суб’єкта інформаційної діяльності”.

Начальник управління ліцензування              /підпис/              Л. Запорожець


