
форма 1 

ФОРМА№ 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення Нацiонально1" ради Укра"iни 

з питань телебачення i радiомовлення 

21.01.2016.№ 2 

Повiд млення про подання iнформацi"i про структуру власностi 

На виконання вимог Закону Укра'iни " Про телебачення i радiомовлення" та Порядку подання 
телерадiоЬрганiзацiями та провайдерами програмно'i послуги iнформацi'i про структуру власностi, 
затвердж

,
ного рiшенням Нацiонально'i ради укра'iни з питань телебачення i радiомовленнs:� вiд 21 

сiчня 2016 року № 2 (далi - Порядок) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю" Радiотехнiчна лабораторiя", 21890713 

(зазначаеться повне найменування суб'екта iнформацiйно'i дiяльностi, код згiдно €ДРПОУ) 

подае: до Нацiонально'i ради Укра'iни з питань телебачення i радiомовлення звiт за 2018 звiтний рiк 
дiяльностi про свою структуру власностi у складi таких документiв: 

1. Схематичне зображення структури власностi станом на 31 грудня 2018 року.
2. Вiдомостi про власникiв iстотно'i участi станом на 31 грудня 2018 року ( Форма № 2).
3. Вiдомостi про пов'язаних осiб станом на 31 грудня 2018 року. ( Форма № 3).
4. Вiдомостi про змiни у структурi власностi у 2018 звiтному роцi. ( Форма № 4).
5. Вiдомостi про кiнцевих бенефiцiарних власникiв станом на 31 грудня 2018 року. ( Форма № 5).
6. Вiдомостi про осiб, якi впрожовж 2018 звiтного року надавали провайдеру програмно'i послуги
7. Фiнансування ( кредити, позики, фiнансову допомогу тощо). ( Форма № 6).

Документи подаються: 
у паперовому виглядi на 7 аркушах; 
в електронному формi: на електронну пошту, адреса яко'i розмiщуе:ться на офiцiйному веб-сайтi 
Нацiонально'i ради, або через модуль офiцiйного веб-сайту Нацiонально'i ради. 
lнформацiя про структуру власностi суб'е:кта iнформацiйно'i дiяльностi розмiщена у мережi lнтернет 
вiдповiдно до пунктiв 1,2 роздiлу V Порядку за nocилaнням: ___ http://multitv.com.ua 

Заявляе:мо, що у документах, що подаються, вся iнформацiя е: повною i достовiрною, 
грунтуе:ться на добросовiснiй обробцi та узагальненнi всiх наявних у нас вихiдних даних. 

Суб'е:кт iнформацiйно'i дiяльностi вiдповiдае: за повноту i достовiрнiсть вiдомостей про структуру 
свое:'i власностi. 

Лобко В.В. 
( прiзвище , iнiцiали) 

(05632) - 20-87-43 
(телефон виконавця) 



схематичне зображення 

Додаток 

до Порядку поданн5: телерадiоорга

нiзацiями 

та провайдерами програмнот послу

ги iнформацi'i 

про структуру власностi 

( пункт 4 роздiлу 11) 

Схематичне зображення структури власностi суб1екта iнформацiйно"1 дiяльностi 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю " Радiотехнiчна лабораторiя" 
(повне найменування суб'е:кта iнформацiйнот дiяльностi) 

Лобко Володимир 

Володимирович 

Укра'iна 

Директор 

( посада уповноваженот особи) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

" Радiотехнiчна лабораторiя" 

90% 

Лобко Тетяна 

Григорiвна 

Укра'iна 

Лобка В.В. 

(прiзвище. iнiцiали) 



№ 

з/п 

1 
1 

2 

ФОРМА№2 

ВIДОМОСТI 

форма 2 

про власникiв iстотноУ участi станом на 31 грудня 2018 року 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" Радiотехнiчна лабораторiя", 21890713 
(повне найменування суб'е:кта iнформацiйно'i дiяльностi, код згiдно Е;ДРПОУ) 

Власник iстотнот участi 

2 
Лобко Володимир Володимирович 

Лобка Тетяна Григорiвна 

Директор 
(посада уповноважено'i особи) 

01/03/19 
( дата) 

Кратна 

3 

УкраТна 

Укратна 

lдентифiкацiйнi Адреса 
данi 

4 5 
м. Павл оград 

м. Павл оград 

-

� 7
/ �пiдпис) 

. iнiцiали, посада виконавця) 

---

Розмiр участi особи у суб"е:ктi 
iнформацiйнот дiяльностi, % 

пряма опосередкована сукупна 

6 7 8 
90 не мае: 90 

10 не мае 10 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення Нацiонально·1 ради Укратни 
з питань телебачення i радлiомовлення 
21 сiчня 2016 року № 2 

Опис взае:мозв'язку 

9 
Учасник, якому належить частка 90 % 
статутного капiтапу, здiйснюе: вирiшальний 
вплив , як директор ТОВ" РТЛ" 
Учасник , якому належить частка 10 % 
статутного капiталу 

Лобка В.В. 
( прiзвище , iнiцiали) 

(0563) 20-87-43 
( телефон виконавця) 



№ 

з/п 

1 
1 

2 

3 

1 

2 

форма 3 

ФОРМА№З 

BIДOMOCTI 

про пов'язаних осiб станом на 31 грудня 2018 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення Нацiональноf ради Украfни 
з питань телебачення i радлiомовлення 
21 сiчня 2016 року № 2 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" Радiотехнiчна лабораторiя", 21890713 
(повне найменування суб'екта iнформацiйноI дiяльностi, код згiдно €ДРПОУ) 

Пов'язана особа Краfна 

2 3 
Лобка Володимир Володимирович УкраТна 

Лобка Тетяна Григорiвна Украiна 

Лобка Володимир Володимирович Укра"fна 

Товариство з омеженою вiдповi- Укра"fна 
дальнiстю" ЛОКОМ" 

Товариство з обмеженою вiдповi- Укра"fна 
дальнiстю "Сiтек-Плюс" 

.,,,,,,--_ :---,.... 
7:s'i-PAIЩ � 

,-.GJl.ti'1>
t, 

Директор .:;,О c>_,r. q. 
/ � � �"с,. 

1 
, . • ос "") 

lдентифiкацiйнi Адреса 
данi 

4 5 
м. Павлоград 

м. Павл оград 

м. Павлоград 

36907227 вул. Кравченка, б. 2, кв. 39, 
м. Павлоград, Днiпропет-
ровська обл., 51400 

33459378 вул. Радянська, б. 80, кв:53 
м. Павлоград, Днiпропет-
ровська обл., 51400 

.л...__,-(-

посада уповноваже 
\
01�1,

Ф

�
и 2л890нз • J: 1

01/03/19 �\ � ;(>�
't- �

'ii"
J ? _ 11,j".-,J'1Я'f() 1" с,-+-/----------------

( дата ) , .,,": n,r 
<:-\/',, лnрiзвище, iнiцiали, посада виконавця) 

".. ;o
ct 

·'1е,ке-t,0'0 е� ./ · 4 Дн\nР"� _.,,, --- -----
�---  

Тип 
пов'язано·r 

особи 

1 

1 

2 

5 

5 

Опис взаемозв'язку 
особи iз суб'ектом iнформацiйноf 

дiяльностi 
6 

Мае iстотну участь в суб'ектi iнформацiйнот 
дiяльностi ТОВ " Радiотехнiчна лабораторiя" 

Мае: iстотну участь в суб'ектi iнформацiйнот 
дiяльностi ТОВ " Радiотехнiчна лабораторiя" 

€ керiвником ( Директор) суб'екта iнформацiй-
ноI дiяльностi ТОВ " Радiотехнiчна лабораторiя" 

Юридична особа, в якiй кiнцевi бенефiцiари 
мають iстотну участь 

Юридична особа, в якiй кiнцевi бенефiцiари 
мають iстотну участь 

Лобко В.В. 
( прiзвище , iнiцiали) 

(0563) 20-87-43 
телефон виконавця) 



№ 

з/п 
1 

не мае: 

форма 4 

ФОРМА4 

BIДOMOCTI 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рiшення Нацiонэльно'i ради Укра'iни 
з питань телебачення i радлiомовлення 
21 сiчня 2016 року № 2 

про змiни у структурi власностi у 2018 звiтному роцi 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" Радiотехнiчна лабораторiя" 
(повне найменування суб'е:кrа iнформацiйно'i дiяльностi) 

Особа, щодо яко'i Дата змiни Опис змiни Тип правочину та документ на пiдставi 
вiдбулася змiна якого вiдбулася змiна 

2 3 4 5 
не мае: не мае: не мае: 

Директор Лобко В.В. 

(посада уповноважено'i особи) ( прiзвище , iнiцiали) 

01/03/19 
(дата) 

(0563) 20-87-43 
( телефон виконавця) 



№ 

з/п 

1 

1 

2 

форма 5 

ФОРМА№5 

BIДOMOCTI 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рiшення НацiональноI рэди Укра·1ни 

з питань телебачення i радлiомовлення 

21 с iчня 2016 року № 2 

про кiнцевих бенефiцiарних власникiв станом на 31 грудня 2018 року 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" Радiотехнiчна лабораторiя", 21890713 
(повне найменування суб'е:кта iнформацiйнот дiяльност, код згiдно едРПОУi) 

Кiнцевий 

бенефiцiарний власник 

2 

Лобка Володи мир Володимирович 

Лобко Тетяна Григорiвна 

01/03/19 

(дата) 

Кратна 

3 

Украiна 

Украiна 

lдентифiкацiйнi Адреса 

данi 

4 5 

М. Павлоград 

м. Павлоград 

рiзвище, iнiцiали, посада виконавця) 

Опис взае:мозв'язку 

6 

Володiе: 90% статутного капiталу ТОВ II Радiо 

технiчна лабораторiя" та е: директором ТОВ 

11 Радiотехнiчна лабораторiя", е: кiнцевим бе-

нефiцiаром. 

Володiе: 10% статутного капiталу ТОВ " Радiо 

технiчна лабораторiя" , е: кiнцевим бенефiцiа 

ром 

Лобка В.В. 

( прiзвище , iнiцiали) 

(0563) 20-87-43 

( телефон виконавця) 



№ 

з/п 

1 

форма 6 

ФОРМА№б 

BIДOMOCTI 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Р iшення Нацiонально"f ради Укра'iни 
з питань телебачення i радлiомовлення 
21 сiчня 2016 року № 2 

про осiб, якi впродовж 2018 звiтного року надавали провайдеру програмно·1 послуги 

фiнансування ( кредити, позики, фiнансову допомогу тощо) 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю" Радiотехнiчна лабораторiя" 

(повне найменування суб'екта iнформацiйно"f дiяльностi) 

Особа Кра'iна lдентифiкацiйнi 

данi 
2 3 4 

не мае не мае не мае не мае 

(дата) 

.... __ _ 

Адреса 

5 
не мае 

lнформацiя про послугу 

фiнансування 

6 

Лобка В.В. 

( прiзвище , iнiцiали) 

(0563) 20-87-43 

( телефон виконавця) 


