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Категорія справи № 757/75160/17-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України;
Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 22.12.2017. Зареєстровано: 23.12.2017. Оприлюднено: 27.12.2017.

печерський районний суд міста києва
Справа № 757/75160/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при
секретарі - Мудрак О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Києва
судове провадження за клопотанням сторони кримінального провадження - прокурора групи
прокурорів - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу
А.К., у кримінальному провадженні № 12013220540000400, про накладення арешту на майно, ВСТАНОВИВ:
15 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого
відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях
слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., у кримінальному
провадженні № 12013220540000400, про накладення арешту на майно, а саме, на кошти державних
та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки
в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення
та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної
діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також, щодо інших злочинів.
Обгрунтовуючи подане до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що
слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового
співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування
у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року за фактами вчинення
створеною колишнім Президентом України ОСОБА_1. злочинною організацією тяжких та особливо
тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання
службовим становищем організованою групою в
особливо великих розмірах, легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255, ч. 5ст. 191, ч. 3ст. 209 та іншими статтями КК України.
Прокурором у клопотанні зазначено, що в
ході досудового розслідування встановлено,
що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ
під керівництвом ОСОБА_2., використовувалось понад 400 підприємств резидентів України,
більшість яких мала ознаки фіктивності. Також, задля забезпечення легалізації здобутих злочинним
шляхом коштів організовано створення (придбання) суб'єктів господарської діяльності в офшорних
зонах закордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними
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банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «Soprema Trading Limited»,
ProsperityDevelopmentsS.A., Wells Tech Limitedта інших, бенефіціарним власником яких рахується
ОСОБА_2 та пов'язані із ним особи.
Прокурор наголошує у клопотанні на тому, що як цінні папери, так і депозити за даними слідства
також здобуті внаслідок легалізації злочинним шляхом отриманих коштів.
15 грудня 2017 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою
подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його
відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із
підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних
засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну
дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду
питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових)
дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за
допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі
прокурора.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні
встановлено, що зазначені фінансові операції, пов'язані із придбанням пакету акцій низки засобів
масової інформації, корпоративних прав на
них, та
погашенням кредиту у
розмірі
160 млн. дол. США, наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «Ветек Медіа Інвест»
за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
У ході розслідування установлено, що до структури групи компаній «Український медіа холдінг»
входять наступні юридичні особи: ТОВ «Преса-Трейд» (код 35371243), ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА
ЛУГАНСЬК» (код 34941973), ПрАТ «Луганськдрук» (код 01190623), ТОВ «РАДІОСЕЙЛЗ» (код
38463792), ТОВ
«ПРАЙМТАЙМ» (код 38463787), ТОВ
«ІЛОНІТ-ТВ» (код 34614174),
ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (код 30375222), ТОВ «Твоя преса» (код
33832835), ТОВ
«Наш Учасник» (код 34507977), ТОВ
«Горпреса» (код 33567218),
ТОВ «Укрполіграфмедіа» (код 31236266), ТОВ «Радіогрупа» (код 30988410), ПрАТ «Студія
«Європозитив» (код 31902360), ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра» (код 24735255),
ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо» (код
34818518), ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР» (код
23384871), ТОВ «РАДІО-АВТО» (код 24106252), ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код
30376996), ПрАТ «Наше радіо» (код 23530551), ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (код 20429745),
ТОВ «Катапульта» (код 32827646), ТОВ «Радіо «Довіра» (код 32828753), ТОВ «Кулінарний канал»
(код 35625124), ТОВ «Степ2кросс» (код 34925459), ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (код 35910129),
ТОВ «Київ-Прес» (код 22911825), ТОВ «ІРІСА-АП» (код 33119408), ТОВ «Запоріжжя медіа» (код
31734844), ТОВ «Сан Медія» (код 33998589), ПАТ «КП Медіа» (код 34414139), ТОВ «КПАдвертайзинг» (код 34350273), ТОВ «УМХ-мобайл» (код 33102182), ТОВ «КП ТВ» (код 34614153),
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (код 24282693), ТОВ «Український медіа холдинг» (код
30374737), ПП «Твоя преса - Запоріжжя» (код 37021267), ТОВ «Твоя преса - Донецьк» (код
34094458), ДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ»ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (код 34956068), ДП «Союз
Реалізаторів» (код 31251551), ДП «Радіостанція «Зоря» (код 25484192), ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ»
(код 33005744), ТОВ «ТРК «Радіо 50» (код 30988520), ПП «ТРК «ТТ» (код 31802510),
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРМІНАЛ» (код 22237961), ТОВ «Фірма «Волинь» (код
19138008), ТОВ «РА «Доросле Радіо» (код 33060695), ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (код
33886393), ТОВ «Радіограма» (код 33122426), ПП «Рекламне агентство «Реклама-Центр» (код
31911490), ТОВ «Національна Агенція «ФМ Медіа Груп» (код 32379889), ТОВ «Прайм-Бізнес
Групп» (код 33886421), ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (код 35085643), ТОВ «Кросс-відео» (код 34925422),
ТОВ
«Аурум Продакшн» (код 35468138), ТОВ
«БІГМІР ОНЛАЙН» (код 37954097),
ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код 37924243), ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (код 35872324), ТОВ «Цілком Таємно http://reyestr.court.gov.ua/Review/71189169

2/31

04.01.2018

Єдиний державний реєстр судових рішень

Украина» (код 25473426), ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (код 23731640), ПП «Запоріжжя медіа плюс» (код
33378378), ТОВ «За кермом - Україна» (код 33305048), ТОВ «КП-Паблікейшнс» (код 34413051),
ТОВ
«Бігмір Інтернет» (код 34480133), ТОВ
«Формакс Пабликейшнс» (код 33153061),
ТОВ «Кореспондент» (код 34808232), ТОВ «Редакція газети «Команда» (код 23513831), ТОВ «МІ
6» (код 34290001), ТОВ «Укрмедіа» (код 31612059), ТОВ «Укрмедіа-Київ» (код 32247242).
У свою чергу, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, перераховані підприємства є засновниками та володіють корпоративними правами
наступних підприємств: ТОВ «Каста Компані» (код 35591897), Асоціація «Українська Асоціація
Інтернет Реклами» -«Уаір» (код 35531911), ДП «Твоя преса-Маріуполь» (код 34908674),
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ
У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-, ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ЛООР
ТРВРІД (код 38338303), ТОВ «УМХ ОНЛАЙН» (код 37727057), Корпорація «ІСУ» (код 24737811),
ТОВ «Український кур'єр» (код 32914969), ТОВ «ТРК ОНІКС» (код 18004961) (утворена 27.12.1991
в результаті перетворення АТ «ОНІКС»), Дочірнє підприємство «Популярні видання» (код
30655840), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ. БЛАГОЄВА,
31», ОК «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31» (код 38599836), ТОВ «ІЗВЄСТІЯУКРАЇНА» (код 30633722), ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (код 31368242), ОР
ООО ТРВРІД (код 38437487), ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (код 41041415).
Так, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248398 від 14.11.2017 щодо ПрАТ «Луганськдрук»
(і.к. 01190623) розмір статутного фонду становить 306910.00 грн.При цьому відповідно
до відомостей загальнодоступної бази даних Національної комісії по цінним паперам та фондового
ринку (smida.gov.ua) 92,2978 %акцій (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000067995)простих
бездокументарних іменних ПрАТ «Луганськдрук»в кількості 1133085 штук номінальною вартістю 0,
25 грн. кожна належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248416від 14.11.2017 щодо ТОВ «Видавничий Дім Український
Медіа Холдінг» (і.к. 30375222), загальний розмір статутного капіталу становить 4452800 грн.,
з яких 4407236 грн. належить ТОВ «Украинская Медиа Группа» (і.к. 24282693), що становить
98,977 % корпоративних прав; також 1110 грн. належить компанії «ЮНАЙТЕД МЕДІА ХОЛДИНГ
Н.В.», індекс АМСТЕРДАМ, ЛААН КОПЕС ВАН КАТТЕНБУРХ 52, 2585, НІДЕРЛАНДИ,,
що складає 0,025 % корпоративних прав; а також 44454 грн. належить компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС
ІНК.», індекс ПОШТОВА СКРИНЬКА 3469, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, РОУД
ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що складає 0,998 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248422від 14.11.2017 щодо ТОВ «Твоя преса» (і.к. 33832835),
загальний розмір статутного капіталу становить 44220000 грн., з яких 40682400 грн. належить
компанії «ЛА КОРУНА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД», індекс 3040, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР,
ЛІМАССОЛ, ВУЛ.КІРІАКУ МАТСІ 3, 6 ПОВЕРХ, ОФ.6Б, КІПР, що становить 92 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248426від 14.11.2017 щодо ТОВ «Наш Учасник»
(і.к. 34507977), загальний розмір статутного капіталу становить 750000 грн., з яких 750000 грн.
належить
компанії
«ЛА
КОРУНА
ЕНТЕРПРАЙЗИС
ЛІМІТЕД
(LACORUNAENTERPRISESLIMITED)», індекс м. Лімассол, 3040, вул. Кіріаку Матсі, 3, Руссос
Лімассол Тауер, 6-й поверх, квартира\офіс, 6Б, КІПР, що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248441від 14.11.2017 щодо ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),
загальний розмір статутного капіталу становить 14775000 грн., з яких 14627250грн. належить
ТОВ «Украинская Медиа Группа» (і.к. 24282693), що становить 99 % корпоративних прав, а також
147750 грн. належить компанії КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК. (QWERTYBUSINESSINC.), індекс ЖЕНЕВА
Й
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ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ, п/с 3469 РОУД ТАУН, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,
що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248455від 14.11.2017 щодо ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), загальний розмір статутного капіталу становить 20500 грн.,
з яких 20295 грн. належить ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), що становить 99 %
корпоративних прав, а також 205 грн. належить ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421),
що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248460від 14.11.2017 щодо ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» телерадіоефір» (і.к. 23384871), загальний розмір статутного капіталу становить 375 грн.,
з яких 187,5 грн. належить ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ», (і.к. 30374737),
що становить 50 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248466від 14.11.2017 щодо ТОВ «РАДІО-АВТО»
(і.к. 24106252), загальний розмір статутного капіталу становить 12020 грн., з яких 11899,8 грн.
належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а також
120,2 грн. належить компанії «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД» (RAINBOWFIELDLTD), індекс 10 ГЕОРГІУ
ГЕННАДІУ, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, ОФІ 403, 3041, ЛІМАССОЛ, КІПР, що становить 1 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248467від 14.11.2017 щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «ПілотУкраїна» (і.к.
30376996), загальний розмір статутного капіталу становить 500754
грн.,
з яких 495746,46 грн. належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),
що становить 99 % корпоративних прав, а також 5007,54 грн. належить ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ
МЕДІА ХОЛДІНГ», (і.к. 30374737), що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248474від 14.11.2017 щодо ПрАТ «Наше радіо» (і.к. 23530551)
розмір статутного капіталу становить 70000
грн.При
цьому відповідно до
відомостей
загальнодоступної бази даних Національної комісії по цінним паперам та фондового ринку
(smida.gov.ua) 100 % акцій (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000080022) простих
бездокументарних іменних ПрАТ «Наше радіо»в кількості 100 штук номінальною вартістю 700 грн.
кожна, належать ТОВ «КАТАПУЛЬТА» (і.к. 32827646).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248479від 14.11.2017 щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум»
(і.к. 20429745), загальний розмір статутного капіталу становить 95384, 39 грн., з яких 95384,
39 грн. належить ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС», (і.к. 40317633), що становить 100 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248484від 14.11.2017 щодо ТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646),
загальний розмір статутного капіталу становить 310000 грн., з яких 310000 грн. належить
КОМПАНІЇ «АВІКАН ЛІМІТЕД», індекс 1097, нікосія,кермія хауз,вулиця дігороу,буд.4,офіс,104,
КІПР,що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248489від 14.11.2017 щодо ТОВ «Радіо «Довіра»
(і.к. 32828753), загальний розмір статутного капіталу становить 4400000 грн., з яких 4400000 грн.
належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248494від 14.11.2017 щодо ТОВ «Кулінарний канал»
(і.к. 35625124), загальний розмір статутного капіталу становить 60600 грн., з яких 59994 грн.
Й
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належить КОМПАНІЇ «ЕМЕЙЧ-ТІВІ ПРОДАКШН ЛІМІТЕД», індекс 3040, М.НІКОСІЯ,
ЛІМАССОЛ, КІРІАКОУ МАТСІ,3 РОУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕ, 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 6А,
КІПР,що становить 99 % корпоративних прав, а також 606 грн. належить ТОВ «СТЕП2КРОС»
(і.к. 34925459)(і.к. 34925459), що складає 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248500від 14.11.2017 щодо ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),
загальний розмір статутного капіталу становить 155850 грн., з яких 154291,5 грн. належить
КОМПАНІЇ «ЕМЕЙЧ-ТІВІ ПРОДАКШН ЛІМІТЕД», індекс 3040, М.НІКОСІЯ, ЛІМАССОЛ,
КІРІАКОУ МАТСІ,3 РОУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕ, 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 6А, КІПР, що становить 99
% корпоративних прав, а також 1558,5 грн. належить ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422),
що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248506від 14.11.2017 щодо ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»
(і.к.
35910129), загальний розмір статутного капіталу становить 164396827,55
грн.,
з яких 164396827,55 грн. належить КОМПАНІЇ «ЮОВ-ЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД»,
індекс 83000, лімассол, вул. кіріаку матсі,3, офіс № 6а, КІПР, що становить 100 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248509від 14.11.2017 щодо ТОВ «Київ-Прес» (і.к. 22911825),
загальний розмір статутного капіталу становить 43400 грн., з яких 29081,24 грн. належить
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737), що становить 67 % корпоративних прав,
а також 14318, 76 грн. належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),
що становить 32,99 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248513від 14.11.2017 щодо ТОВ «ІРІСА-АП» (і.к. 33119408),
загальний розмір статутного капіталу становить 20503 грн., з яких 11483 грн. належить
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА», (і.к. 24282693),що становить 56 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248518від 14.11.2017 щодо ТОВ «Запоріжжя медіа»
(і.к. 31734844), загальний розмір статутного капіталу становить 11800 грн., з яких 6018 грн.
належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), що становить 51 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248524від 14.11.2017 щодо ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589),
загальний розмір статутного капіталу становить 6500000 грн., з яких 6500000 грн. належить
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30375222), що становить 100
% корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248528від 14.11.2017 щодо ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)
розмір статутного капіталу становить 25200000 грн.При цьому відповідно до відомостей
загальнодоступної бази даних Національної комісії по цінним паперам та фондового ринку
(smida.gov.ua) 52,6190 % акцій (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000132716) простих
бездокументарних іменних ПАТ «КП МЕДІА»в кількості 5525000 штук номінальною вартістю
2,4 грн. кожна, належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ»
(і.к. 30375222); 25 % акцій (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000132716) простих
бездокументарних іменних ПАТ «КП МЕДІА»в кількості 2625000 штук номінальною вартістю
2,4 грн. кожна, належатьТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589); 20,5510 % акцій (міжнародний
ідентифікаційний
номер
-UA4000132716)
простих
бездокументарних
іменних
ПАТ «КП МЕДІА»в кількості 2157857 штук номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, належать
компанії «ЮБМХ БРОАДКАСТ МЕДІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UBMH BROADCAST MEDIA
HOLDINGS LIMITED), HE174126, КІПР.
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Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248533від 14.11.2017 щодо ТОВ «КП-Адвертайзинг»
(і.к. 34350273), загальний розмір статутного капіталу становить 9570000 грн., з яких 9570000 грн.
належить ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248536від 14.11.2017 щодо ТОВ «УМХ-мобайл»
(і.к.
33102182), загальний розмір статутного капіталу становить 1617425
грн.,
з яких 1595913.25 грн. належить ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ», (і.к. 30374737),
що становить 98,67 % корпоративних прав, а також 21511,75 грн.компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.»,
індекс ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,П/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 1,33 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248538від 14.11.2017 щодо ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),
загальний розмір статутного капіталу становить 300000 грн., з яких 299700 грн. належить
ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),що становить 99,99 % корпоративних прав, а також
300 грн.ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),що становить 0,01 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248543від 14.11.2017 щодо ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА
ГРУППА» (і.к. 24282693), загальний розмір статутного капіталу становить 17260000 грн.,
з яких 17257117,58 грн. належить ВІДКРИТІЙ АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ЮНАЙТЕД МЕДІЯ
ХОЛДИНГ Н.В.» (UNITEDMEDIAHOLDINGN.V.), індекс М.АМСТЕРДАМ, ЛААН КОПЕС ВАН
КАТТЕНБУРХ 258 ГБ, С.ГААГА, 52, НІДЕРЛАНДИ, що становить 99,9833 % корпоративних прав,
а також 2882,42 грн. компанії КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК, індекс 3469, М.ТОРТОЛА РОУД ТАУН,
УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що
становить 0,0167 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248546від 14.11.2017 щодо ТОВ «Український медіа холдинг»
(і.к. 30374737), загальний розмір статутного капіталу становить 400000 грн., з яких 399900 грн.
належить КОМПАНІЇ «ЮНАЙТЕД МЕДІЯ ХОЛДІНГ Н.В.», індекс АМСТЕРДАМ, ЛААН КОПЕС
ВАН КАТТЕНБУРХ, 2585 ГБ,С.ГААГА, 52, НІДЕРЛАНДИ, що становить 99,975 % корпоративних
прав, а також 100 грн.ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), що становить
0,025 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248550від 14.11.2017 щодо ПП «Твоя преса - Запоріжжя»
(і.к.
37021267), загальний розмір статутного капіталу становить 30000
грн.,
з яких 30000 грн.належить ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835),що становить 100 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248562від 14.11.2017 щодо ДП «Радіостанція «Зоря»
(і.к. 25484192), загальний розмір статутного капіталу становить 135000 грн., з яких 135000 грн.
належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 100 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248565від 14.11.2017 щодо ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ»
(і.к. 33005744), загальний розмір статутного капіталу становить 50000 грн., з яких 49500 грн.
належить ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996),що становить 99 %
корпоративних прав, а також 500 грн. належить ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ» (і.к. 19138008),
що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248576від 14.11.2017 щодо ТОВ «ТРК «Радіо 50»
(і.к. 30988520), загальний розмір статутного капіталу становить 11800 грн., з яких 11682 грн.
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належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99 % корпоративних прав, а також
118 грн. належить КОМПАНІЇ «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД», індекс місто Лімассол, Георгіу Геннадіу,
Агатангелос корт, буд.10 оіфс 403, КІПР, що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248577від 14.11.2017 щодо ПП «ТРК «ТТ» (і.к. 31802510),
загальний розмір статутного капіталу становить 87000 грн., з яких 87000 грн. належить
ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (і.к. 40317633), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003270656від 20.11.2017 щодо ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ»
(і.к. 22237961), загальний розмір статутного капіталу становить 22000 грн., з яких 22000 грн.
належить ДП «ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА» (і.к. 24735255), що становить 100 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248581від 14.11.2017 щодо ТОВ «Фірма «Волинь»
(і.к. 19138008), загальний розмір статутного капіталу становить 100000 грн., з яких 100000 грн.
належить ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (і.к. 40317633), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248585від 14.11.2017 щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
«Доросле Радіо» (і.к. 33060695), загальний розмір статутного капіталу становить 20500 грн.,
з яких 20295 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99 %
корпоративних прав, а також 205 грн. належить КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК», індекс 3469,
Торі, Роуд Таун, Уотерфронт Драйв, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 1 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248588від 14.11.2017 щодо ТОВ «Торговий Дім «ДельтаІнвест» (і.к.
33886393), загальний розмір статутного капіталу становить 33200
грн.,
з яких 32868 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99 %
корпоративних прав, а також 332 грн. належить КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.», індекс 3469,
м.Тортола,вул. уотерфронт драйв, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 1 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248589від 14.11.2017 щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
«Радіограма» (і.к. 33122426), загальний розмір статутного капіталу становить 23700 грн.,
з яких 23463 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99 %
корпоративних прав, а
також 237
грн. належить КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.»
(QWERTYBUSINESSINC.), індекс ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ, п/с 3469 РОУД ТАУН,
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248592від 14.11.2017 щодо ПП «РА «Реклама-Центр»
(і.к. 31911490), загальний розмір статутного капіталу становить 1000 грн., з яких 1000 грн.
належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248595від 14.11.2017 щодо ТОВ «Прайм-Бізнес Групп»
(і.к. 33886421), загальний розмір статутного капіталу становить 854000 грн., з яких 845460 грн.
належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99 % корпоративних прав, а також
8540 грн. належить КОМПАНІЇ КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК., індекс 3469, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН,
УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 1
% корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
та громадських формувань № 1003248596від 14.11.2017 щодо ТОВ «ПІ
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(і.к. 35085643), загальний розмір статутного капіталу становить 42000 грн., з яких 42000 грн.
належить ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459),що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248597від 14.11.2017 щодо ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),
загальний розмір статутного капіталу становить 40000 грн., з яких 39600 грн. належить
КОМПАНІЇ ЕМЕЙЧ-ТІВІ ПРОДАКШН ЛІМІТЕД, індекс 3040, М.НІКОСІЯ, ЛІМАССОЛ, КІРІАКОУ
МАТСІ,3 РОУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕ, 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 6А, КІПР, що становить 99 %
корпоративних прав, а також 400 грн. належить ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ» (і.к. 35625124),
що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248600від 14.11.2017 щодо ТОВ «Аурум Продакшн»
(і.к. 35468138), загальний розмір статутного капіталу становить 46000 грн., з яких 45540 грн.
належить ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459),що становить 99 % корпоративних прав, а також
460 грн. належить ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248602від 14.11.2017 щодо ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»
(і.к.
37954097), загальний розмір статутного капіталу становить 3379026,73
грн.,
з яких 3378992,94 грн. належить КОМПАНІЇ ЮОВ-ЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД,
індекс 3040, Киріаку Матсі, 3, Руссос Лімассол Тауер, 6-й поверх, офіс 6-А, м. Лімассол, КІПР,
що становить 99,999 % корпоративних прав, а також 33,79 грн. належить КОМПАНІЯ
«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД», індекс 3041, М. ЛІМАСОЛ, ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ, 10, ОФІС, 403, КІПР,
що становить 0, 001 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248605від 14.11.2017 щодо ТОВ «ДІДЖІМЕДІА»
(і.к.
37924243), загальний розмір статутного капіталу становить 3247171,69
грн.,
з яких 3214699,97 грн. належить КОМПАНІЇ ЮОВ-ЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД,
індекс 3040, МІСТО ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ РОУССОС ЛІМАСОЛ ТАВЕР,6-Й ПОВЕРХ,ОФІС № 6А,
КІПР, що становить 99 % корпоративних прав, а також 32471,22 грн. належить КОМПАНІЇ
«КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.», індекс 3469, РОУД ТАУН, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС,
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248608від 14.11.2017 щодо ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324),
загальний розмір статутного капіталу становить 52500 грн., з яких 52447,50 грн. належить
КОМПАНІЇ «ЮОВ-ЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД», індекс 3040, Республіка Кіпр,
м. Лімассол, Киріаку Матсі,3 Руссос Лімассол Тауер, 6-й поверх, офіс 6А,3040, КІПР, що становить
99,9 % корпоративних прав, а також 52,5 грн. належить ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),
що становить 0,01 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248611від 14.11.2017 щодо ТОВ «Цілком Таємно - Украина»
(і.к. 25473426), загальний розмір статутного капіталу становить 56250 грн., з яких 39375 грн.
належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 70 %
корпоративних прав, а також 16875 грн. належить ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ЦІЛКОМ ТАЄМНО-МЕДІА», індекс м. Москва, пров. Трубніковський, буд.6, будівля 4,
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, що становить 30 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та
громадських формувань №
1003248615від
14.11.2017 щодо
ПРАТ
«КП
В
УКРАЇНІ»(і.к.
23731640), загальний розмір статутного капіталу становить
3166125 грн.При цьому відповідно до відомостей загальнодоступної бази даних Національної
комісії по цінним паперам та фондового ринку (smida.gov.ua) 84999,4 % акцій (міжнародний
ідентифікаційний номер
-UA4000098065) простих бездокументарних іменних ПРАТ
«КП В УКРАЇНІ»в кількості 14353 штук номінальною вартістю 187,5 грн. кожна, належать
Й
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ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737); 15,0006 % акцій (міжнародний
ідентифікаційний номер
-UA4000098065) простих бездокументарних іменних ПРАТ
«КП В УКРАЇНІ»в кількості 2533 штук номінальною вартістю 187,5 грн. кожна, належать
ТОВ «КИЇВ-ПРЕС» (і.к. 22911825).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248616від 14.11.2017 щодо ПП «Запоріжжя медіа плюс»
(і.к. 33378378), загальний розмір статутного капіталу становить 40000 грн., з яких 40000 грн.
належить ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА», (і.к. 31734844),що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248617від 14.11.2017 щодо ТОВ «За кермом - Україна»
(і.к. 33305048), загальний розмір статутного капіталу становить 60000 грн., з яких 30000 грн.
належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 50 %
корпоративних прав, а
також 30000
грн. належить ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ЗА КЕРМОМ», індекс СЕЛІВЕРСТОВ ПРОВУЛОК, 10, СПОРУДА 1, МОСКВА,
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, що становить 50 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248619від 14.11.2017 щодо ТОВ «КП-Паблікейшнс»
(і.к. 34413051), загальний розмір статутного капіталу становить 5900000 грн., з яких 5899100 грн.
належить ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),що становить 99,985 % корпоративних прав, а також
900 грн. належить ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),що становить 0,015 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248622від 14.11.2017 щодо ТОВ «Бігмір Інтернет»
(і.к. 34480133), загальний розмір статутного капіталу становить 3000000 грн., з яких 2999500 грн.
належить ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),що становить 99,983 % корпоративних прав, а також
500 грн. належить ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),що становить 0,017 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248624від 14.11.2017 щодо ТОВ «Формакс Паблікейшнс»
(і.к. 33153061), загальний розмір статутного капіталу становить 265500 грн., з яких 265473,45 грн.
належить ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),що становить 99,99 % корпоративних прав, а також
26,55 грн. належить ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),що становить 0,01 % корпоративних
прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248628від 14.11.2017 щодо ТОВ «Кореспондент»
(і.к. 34808232), загальний розмір статутного капіталу становить 72500 грн., з яких 72427,50 грн.
належить
ТОВ
«ВИДАВНИЧИЙ
ДІМ
УКРАЇНСЬКИЙ
МЕДІА
ХОЛДІНГ»
(і.к. 30375222),що становить 99,9 % корпоративних прав, а також 72,50 грн. належить ТОВ «САН
МЕДІЯ» (і.к. 33998589),що становить 0,1 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248632від 14.11.2017 щодо ТОВ «Редакція газети «Команда»
(і.к. 23513831), загальний розмір статутного капіталу становить 5000 грн., з яких 2500 грн.
належить ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ», (і.к. 30374737), що становить 50 %
корпоративних прав, а також 750 грн. належить компанії «БЕНОК ІНВЕСТ ЕНД ТРЕЙД ІНК.,
індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,що становить 15 % корпоративних прав;а також 500 грн. належить компанії БЕРВІН
ЕНТЕРПРАЙЗИС КОРП, індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН,
ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 10 % корпоративних прав;
750 грн. належить компанії ЛІБСТЕР ОВЕРЗИС ЛТД, індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О.
БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, що становить 15 %
корпоративних прав; 500 грн. належить компанії ХАРІН ЕНТЕРПРАЙЗИС КОРП., індекс 0000,
Й
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КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ, що становить 10 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248634від 14.11.2017 щодо ТОВ «МІ -6» (і.к. 34290001),
загальний розмір статутного капіталу становить 35000 грн., з яких 35000 грн. належить
ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248636від 14.11.2017 щодо ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),
загальний розмір статутного капіталу становить 11800 грн., з яких 8673 грн. належить
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 73,5 % корпоративних прав,
а також 3127 грн. належить ТОВ «Меджиксіті» (і.к. 36993494), що становить 26,5 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248640від 14.11.2017 щодо ТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ»
(і.к. 32247242), загальний розмір статутного капіталу становить 16500 грн., з яких 16500 грн.
належить ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248648від 14.11.2017 щодо ТОВ «Каста Компані»
(і.к. 35591897), загальний розмір статутного капіталу становить 60000 грн., з яких 60000 грн.
належить ТОВ «АУРУМ ПРОДАКШН» (і.к. 35468138), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248649від 14.11.2017 щодо Асоціація «Українська Асоціація
Інтернет Реклами», «Уаір» (і.к. 35531911), загальний розмір статутного капіталу становить
10000 грн., з яких 1750 грн. належить ТОВ «БІГМІР-ІНТЕРНЕТ» (і.к. 34480133), що становить
17,5 % корпоративних прав; 1000 грн. належить ТОВ «ГРУПЕМ» (і.к. 35428493), що складає 10 %
корпоративних прав; 1750 грн. належить ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА» (і.к. 32611564), що складає
17,5 % корпоративних прав; 1000 грн. належить ТОВ «ІНІШЕЙТІВ» (і.к. 34356486), що складає 10
% корпоративних прав; 1750
грн. належить ТОВ
«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
«ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» (і.к. 35256286), що складає 17,5 % корпоративних прав; 1750 грн.
належить ЗАТ «МЕТА» (і.к. 31064677), що становить 17,5 % корпоративних прав; а також
1000 грн. належить ЗАТ «ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА» (і.к. 24918659), що становить 10 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248653від 14.11.2017 щодо ДП «Твоя преса-Маріуполь»
(і.к. 34908674), загальний розмір статутного капіталу становить 60000 грн., з яких 60000 грн.
належить ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248657від 14.11.2017 щодо ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ У
СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,
ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», ЛООР ТРВРІД
(і.к. 38338303), засновниками є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКДРУК»
(і.к. 01190623) та ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973), розмір внесків до статутного
фонду яких складає 0 грн.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань №
1003248659від 14.11.2017 щодо ТОВ «УМХ ОНЛАЙН»
(і.к. 37727057), загальний розмір статутного капіталу становить 76700 грн., з яких 76700 грн.
належить ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (і.к. 31251551), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248661від 14.11.2017 щодо Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811),
загальний розмір статутного капіталу становить 7091098 грн., з яких 6723000 грн. належить
Й
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КОМПАНІЇ BLUEISLANDGROURLIMITED (БЛУ АЙЛЕНД ГРУП ЛІМІТЕД), індекс ВУЛ.
ТРАНСТНЕТ ЧАМБЕРС ПК
БОКС, 3444, М. РОУНД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКА
ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ,що становить 94,8 % корпоративних прав; 1992 грн.
належить ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВІКНА» (і.к. 21586760),
що складає 0,028 % корпоративних прав; 2040 грн. належить ТОВ «ФІРМА «ДОВІРА»
(і.к. 14285236), що складає 0,03 % корпоративних прав; 1992 грн. належить ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА
КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ТБ ДНІПРО» (і.к. 23376587), що складає 0,028 % корпоративних прав;
1992 грн. належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КП В УКРАЇНІ»
(і.к. 23731640), що складає 0,028 % корпоративних прав; а також 360082 грн. належить
ТОВ «ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ» (і.к. 35201640), що складає 5,078 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248668від 14.11.2017 щодо ТОВ «Український кур'єр»
(і.к. 32914969), загальний розмір статутного капіталу становить 20500 грн., з яких 10250 грн.
належить ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059), що становить 50 % корпоративних прав; 5125 грн.
належить ТОВ «ЯВІР-95» (і.к. 23502626), що становить 25 % корпоративних прав; 5125 грн.
належить ТОВ «АЛЕВ» (і.к. 30520266), що становить 25 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248673від 14.11.2017 щодо ТОВ «ТРК ОНІКС» (і.к. 18004961),
загальний розмір статутного капіталу становить 200000 грн., з яких 200000 грн. належить
ТОВ «МЮЗІКРАДІО» (і.к. 30525175), що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248675від 14.11.2017 щодо Дочірнє підприємство «Популярні
видання» (і.к.
30655840), загальний розмір статутного капіталу становить 1000
грн.,
з яких 1000 грн. належить ЗАТ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737),
що становить 100 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та
громадських формувань №
1003248683від
14.11.2017 щодо
ОБСЛУГОВУЮЧОГО
КООПЕРАТИВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО
ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31» (і.к.
38599836),
засновниками є ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737), ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, розмір внесків до статутного фонду яких складає 0 грн.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248695від 14.11.2017 щодо ТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА»
(і.к. 30633722), загальний розмір статутного капіталу становить 7400 грн., з яких 5920 грн. грн.
належить ЗАТ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737), що становить 80 %
корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248703від 14.11.2017 щодо ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ЮТАР» (і.к.
31368242), загальний розмір статутного капіталу становить 11800
грн.,
з
яких
4720
грн. грн. належить ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА»
(і.к. 30376996), що становить 40 % корпоративних прав.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248705від 14.11.2017 щодо ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-, ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487), засновниками є ТОВ «НАШ УЧАСНИК»
(і.к.
34507977),
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ГРАД»
(і.к.
32790433),
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к.
30376996) та
ВИДАВНИЧОПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ»У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (і.к. 32323464), розмір внесків до статутного фонду
яких складає 0 грн.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань № 1003248708від 14.11.2017 щодо ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415),
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загальний розмір статутного капіталу становить 284200 грн., з яких 284200 грн. грн. належить
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996), що становить 100 %
корпоративних прав.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя
дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо
юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи
стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного,
обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну
відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого,
засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову
у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка
отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування,
знищення, перетворення, відчуження.
З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання слідчий суддя вважає необхідним
клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу
А.К., у кримінальному провадженні № 12013220540000400, про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на:
1) цінні папери
- акції (міжнародний ідентифікаційний номер
-UA4000067995) прості
бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623)в кількості 1133085 штук
номінальною вартістю 0, 25 грн. кожна, що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК»
(і.к. 34941973)та становить 92,2978 %від загальної кількості; заборонити здійснювати облікові
операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний
ідентифікаційний
номер
-UA4000067995)
простих
бездокументарних
іменних
ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623)в кількості 1133085 штук номінальною вартістю 0, 25 грн.
кожна, що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973) та становить 92,2978 %
від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;
2) корпоративні права ТОВ «Твоя преса» (і.к. 33832835), що належать компанії «ЛА КОРУНА
ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД», індекс 3040, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, ЛІМАССОЛ, ВУЛ.КІРІАКУ
МАТСІ 3, 6 ПОВЕРХ, ОФ.6Б, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Твоя преса»
(і.к. 33832835), що становить 40682400 грн.та складає 92 % статутного капіталу; заборонити
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державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «Твоя преса» (і.к. 33832835), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
3) корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222),
що належать компанії «ЮНАЙТЕД МЕДІА ХОЛДИНГ Н.В.», індекс АМСТЕРДАМ, ЛААН КОПЕС
ВАН КАТТЕНБУРХ 52, 2585, НІДЕРЛАНДИ, у
вигляді частки у
статутному капіталі
ТОВ
«Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к.
30375222), що
становить
1110 грн.та складає 0,025 % статутного капіталу; на корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім
Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222), що належать компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.», індекс
ПОШТОВА СКРИНЬКА 3469, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА,
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Видавничий
Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222), що становить 44454 грн.та складає 0,998 %
корпоративних прав;заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг»
(і.к. 30375222), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру
статутного капіталу;
4) корпоративні права ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977), що належать компанії «ЛА КОРУНА
ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (LACORUNAENTERPRISESLIMITED)», індекс м. Лімассол, 3040,
вул. Кіріаку Матсі, 3, Руссос Лімассол Тауер, 6-й поверх, квартира\офіс, 6Б, КІПР,у вигляді частки
у статутному капіталі ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977), що становить 750000 грн.та складає
100 % статутного капіталу; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим
суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
5) корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що належать ТОВ «Украинская Медиа
Группа» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),
що становить 14627250 грн.та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права
ТОВ
«Радіогрупа» (і.к.
30988410), що
належать компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.»
(QWERTYBUSINESSINC.), індекс ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ, п/с 3469 РОУД ТАУН,
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа»
(і.к. 30988410), що становить,що становить 147750 грн.та складає 1 % корпоративних прав;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ»Радіогрупа» (і.к. 30988410), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
6) корпоративні права ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363),
що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к.
21594363), що
становить
20295
грн.та
складає 99 % корпоративних прав; на
корпоративні права
ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що належатьТОВ «ПРАЙМБІЗНЕС ГРУПП» (і.к.
33886421)у
вигляді частки у
статутному капіталі
ТОВ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к.
21594363), що
становить
205 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам,
акредитованим
суб'єктам
здійснення
будь-яких
реєстраційних
дій
щодо ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
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юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
7) корпоративні права ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871),
що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді частки
у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871),
що становить 187,5 грн.та складає 50 % статутного капіталу; заборонити державним реєстраторам,
нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК
«Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
8) корпоративні права ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА»
(і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252),
що становить 11899,8 грн.та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права
ТОВ
«РАДІО-АВТО» (і.к.
24106252), що
належать компанії «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»
(RAINBOWFIELDLTD), індекс 10 ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, ОФІ 403, 3041,
ЛІМАССОЛ, КІПР,у
вигляді частки у
статутному капіталі ТОВ
«РАДІО-АВТО»
(і.к. 24106252),що становить 120,2 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
9) корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що належать
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що становить 495746,46 грн.та складає
99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»
(і.к. 30376996), що належатьТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737), у вигляді
частки у
статутному капіталі ТОВ
«Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к.
30376996),
що становить 5007,54 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
10)цінні папери
-акції (міжнародний ідентифікаційний номер
-UA4000080022) прості
бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ «Наше радіо» (і.к. 23530551)в кількості 100 штук
номінальною вартістю 700 грн. кожна, що належать ТОВ «КАТАПУЛЬТА» (і.к. 32827646)
та
становить 100 %від
загальної кількості; заборонити здійснювати облікові операції
щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний
номер -UA4000080022) простих бездокументарних іменних ПрАТ «Наше радіо» (і.к. 23530551)
в кількості 100 штук номінальною вартістю 700 грн. кожна, що належать ТОВ «КАТАПУЛЬТА»
(і.к. 32827646)та становить 100 %від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися
ними;
11) корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745), що належать
ТОВ
«ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (і.к.
40317633),у
вигляді частки у
статутному капіталі
ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745), що становить 95384, 39 грн.та складає 100 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
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12) корпоративні права ТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646), що належать КОМПАНІЇ «АВІКАН
ЛІМІТЕД», індекс 1097, нікосія, кермія хауз, вулиця дігороу, буд.4,офіс,104, КІПР,у вигляді частки
у статутному капіталі ТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646), що становить 310000 грн.та складає 100
% корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
13) корпоративні права ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА»
(і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753),
що становить 4400000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
14) корпоративні права ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124), що належать КОМПАНІЇ
«ЕМЕЙЧ-ТІВІ ПРОДАКШН ЛІМІТЕД», індекс 3040, М.НІКОСІЯ, ЛІМАССОЛ, КІРІАКОУ МАТСІ,3
РОУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕ, 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 6А, КІПР,у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124), що становить 59994 грн.та складає 99 %
корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124), що належать
ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Кулінарний
канал» (і.к. 35625124), що становить 606 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
15) корпоративні права ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), що належать КОМПАНІЇ «ЕМЕЙЧТІВІ ПРОДАКШН ЛІМІТЕД», індекс 3040, М.НІКОСІЯ, ЛІМАССОЛ, КІРІАКОУ МАТСІ,3
РОУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕ, 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 6А, КІПР,у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), що становить 154291,5 грн.та складає 99 %
корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), що належать
ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «СТЕП2КРОС»
(і.к. 34925459), що становить 1558,5 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
16) корпоративні права ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (і.к. 35910129), що належать КОМПАНІЇ
«ЮОВ-ЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД», індекс 83000, лімассол, вул. кіріаку матсі,3, офіс
№ 6а, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (і.к. 35910129),
що становить 164396827,55 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (і.к. 35910129), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
17) корпоративні права ТОВ «Київ-Прес» (і.к. 22911825), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ
МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Київ-Прес»
(і.к. 22911825), що становить 14318, 76 грн.та складає 32,99 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
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дій щодо ТОВ «Київ-Прес» (і.к. 22911825), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
18) корпоративні права ТОВ «ІРІСА-АП» (і.к. 33119408), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ
МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ІРІСА-АП»
(і.к. 33119408), що становить 11483 грн.та складає 56 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «ІРІСА-АП» (і.к. 33119408), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
19) корпоративні права ТОВ «Запоріжжя медіа» (і.к. 31734844), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ
МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Запоріжжя медіа»
(і.к. 31734844), що становить 6018 грн.та складає 51 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «Запоріжжя медіа» (і.к. 31734844), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
20) корпоративні права ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589), що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30375222),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589), що становить 6500000 грн.та складає 100 % корпоративних
прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
21) цінні папери
-акції (міжнародний ідентифікаційний номер
-UA4000132716) прості
бездокументарні іменні, емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 5525000 штук
номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ
МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30375222)та становить 52,6190 %від загальної кількості; цінні папери акції (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000132716) прості бездокументарні іменні,
емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) в кількості 2625000 штук номінальною вартістю
2,4 грн. кожна, що належать ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589)та становить 25 %від загальної
кількості; цінні папери -акції (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000132716) прості
бездокументарні іменні, емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) в кількості 2157857 штук
номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, що належать компанії «ЮБМХ БРОАДКАСТ МЕДІА
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED), HE174126,
КІПР,та становить 20,5510 %від загальної кількості; заборонити здійснювати облікові операції
щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний
номер -UA4000132716) простих бездокументарних іменних ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)
в
кількості 5525000 штук номінальною вартістю 2,4
грн. кожна, що
належать
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30375222)та становить
52,6190 %від
загальної кількості, щодо
акцій (міжнародний ідентифікаційний номер
UA4000132716) простих бездокументарних іменних ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) в кількості
2625000 штук номінальною вартістю 2,4
грн. кожна, що
належатьТОВ
«Сан Медія»
(і.к.
33998589)та
становить 25 %від
загальної кількості, щодо
акцій (міжнародний
ідентифікаційний номер -UA4000132716) простих бездокументарних іменних ПАТ «КП МЕДІА»
(і.к. 34414139) в кількості 2157857 штук номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, що належать
компанії «ЮБМХ БРОАДКАСТ МЕДІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UBMH BROADCAST MEDIA
HOLDINGS LIMITED), HE174126, КІПР,та становить 20,5510 %від загальної кількості, а також
користуватися та розпоряджатися ними;
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22) корпоративні права ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273), що належать ПАТ «КП МЕДІА»
(і.к. 34414139),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),
що становить 9570000 грн.та складає 100 %корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
23) корпоративні права ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182), що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ
МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «УМХ-мобайл»
(і.к. 33102182), що становить 1595913,25 грн.та складає 98,67 % корпоративних прав; корпоративні
права ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182), що належать компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.», індекс
ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,П/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у
вигляді частки у
статутному капіталі ТОВ
«УМХ-мобайл»
(і.к. 33102182), що становить 21511,75 грн.та складає 1,33 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
24) корпоративні права ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153), що належать ПАТ «КП МЕДІА»
(і.к. 34414139),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),
що становить 299700 грн.та складає 99,99 % корпоративних прав; корпоративні права
ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153), що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),у вигляді
частки у статутному капіталі ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153), що становить 300 грн.та складає 0,01
% корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
25) корпоративні права ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), що належать
ВІДКРИТІЙ
АКЦІОНЕРНІЙ
КОМПАНІЇ
«ЮНАЙТЕД
МЕДІЯ
ХОЛДИНГ
Н.В.»
(UNITEDMEDIAHOLDINGN.V.), індекс М.АМСТЕРДАМ, ЛААН КОПЕС ВАН КАТТЕНБУРХ 258
ГБ, С.ГААГА, 52, НІДЕРЛАНДИ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАИНСКАЯ
МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), що становить 17257117,58 грн.та складає 99,9833 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),
що
належать компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК», індекс 3469, М.ТОРТОЛА РОУД ТАУН,
УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ
«УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к.
24282693), що
становить
2882,42 грн.та складає 0,0167 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам,
нотаріусам,
акредитованим
суб'єктам
здійснення
будь-яких
реєстраційних
дій
щодо ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
26) корпоративні права ТОВ «Український медіа холдинг» (і.к. 30374737), що належать
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «Український медіа холдинг» (і.к. 30374737), що становить 100 грн.та складає 0,025 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Український медіа холдинг» (і.к. 30374737),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
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27) корпоративні права ПП «Твоя преса - Запоріжжя» (і.к. 37021267), що належать ТОВ «ТВОЯ
ПРЕСА» (і.к. 33832835),у вигляді частки у статутному капіталі ПП «Твоя преса - Запоріжжя»
(і.к. 37021267), що становить 30000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ПП «Твоя преса - Запоріжжя» (і.к. 37021267), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
28) корпоративні права ДП
«Радіостанція «Зоря» (і.к.
25484192), що
належать
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі
ДП «Радіостанція «Зоря» (і.к. 25484192), що становить 135000 грн.та складає 100 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ДП «Радіостанція «Зоря» (і.к. 25484192),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
29) корпоративні права ТОВ
«ТРК «Донецьк ФМ» (і.к.
33005744), що
належать
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що становить 49500 грн.та складає 99 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що належать
ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ» (і.к. 19138008),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК
«Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що становить 500 грн.та складає 1 % корпоративних прав;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
30) корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА»
(і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520),
що становить 11682 грн.та складає 99 %корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо
50» (і.к. 30988520), що належать КОМПАНІЇ «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД», індекс місто Лімассол,
Георгіу Геннадіу, Агатангелос корт, буд.10 оіфс 403, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що становить 118 грн.та складає 1 % корпоративних прав;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), в т.ч. державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах
товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
31) корпоративні права ПП «ТРК «ТТ» (і.к. 31802510), що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ
ФАЙНЕНС», (і.к. 40317633),у вигляді частки у статутному капіталі ПП «ТРК «ТТ» (і.к. 31802510),
що становить 87000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ПП «ТРК «ТТ» (і.к. 31802510), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
32) корпоративні права ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ» (і.к. 22237961), що належать
ДП «ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА» (і.к. 24735255),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ» (і.к. 22237961), що становить 22000 грн.та складає 100 % корпоративних
прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ» (і.к. 22237961), в т.ч. державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних
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осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах
товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
33) корпоративні права ТОВ «Фірма «Волинь» (і.к. 19138008),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ
ФАЙНЕНС» (і.к. 40317633),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма «Волинь»
(і.к. 19138008), що становить 100000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «Фірма «Волинь» (і.к. 19138008), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
34) корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695),
що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ
«РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к.
33060695), що
становить
20295 грн.та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ
АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що належать КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК»,
індекс 3469, Торі, Роуд Таун, Уотерфронт Драйв,, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у вигляді
частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695),
що становить 205 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам,
нотаріусам,
акредитованим
суб'єктам
здійснення
будь-яких
реєстраційних
дій
щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), в т.ч. державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах
товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
35) корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать
ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім
«Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що становить 32868 грн.та складає 99 % корпоративних прав;
корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать КОМПАНІЇ
«КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.», індекс 3469, м.тортола,вул.уотерфронт драйв, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест»
(і.к. 33886393), що становить 332 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
36) корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426),
що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що становить 23463 грн.та складає
99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма»
(і.к. 33122426), що належать КОМПАНІЇ КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК. (QWERTYBUSINESSINC.), індекс
ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ, п/с 3469 РОУД ТАУН, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма»
(і.к. 33122426), що становить 237 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), в т.ч. державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах
товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
37) корпоративні права ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), що належать
ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі ПП «РА «РекламаЦентр» (і.к. 31911490), що становить 1000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
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про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
38) корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать
ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес
Групп» (і.к. 33886421), що становить 845460 грн.та складає 99 % корпоративних прав;
корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать КОМПАНІЇ КВЕРТІ
БІЗНЕС ІНК., індекс 3469, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС,
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес
Групп» (і.к. 33886421), що становить 8540 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
39) корпоративні права ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643), що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»
(і.к. 34925459),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643),
що становить 42000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643),в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
40) корпоративні права ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422), що належать КОМПАНІЇ ЕМЕЙЧТІВІ ПРОДАКШН ЛІМІТЕД, індекс 3040, М.НІКОСІЯ, ЛІМАССОЛ, КІРІАКОУ МАТСІ,3 РОУССОС
ЛІМАССОЛ ТАУЕ, 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 6А, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422), що становить 39600 грн.та складає 99 % корпоративних прав;
корпоративні права ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422), що належать ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ»
(і.к. 35625124),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),
що становить 400 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам,
нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Кросвідео» (і.к. 34925422), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,
зазначених в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані
зі зміною розміру статутного капіталу;
41) корпоративні права ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138), що належать
ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Аурум
Продакшн» (і.к. 35468138), що становить 45540 грн.та складає 99 % корпоративних прав;
корпоративні права ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138), що належать ТОВ «Крос-відео»
(і.к. 34925422),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138),
що становить 460 грн.та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам,
нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Аурум
Продакшн» (і.к. 35468138), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,
зазначених в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані
зі зміною розміру статутного капіталу;
42) корпоративні права ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097), що належать КОМПАНІЇ
ЮОВ-ЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД, індекс 3040, Киріаку Матсі, 3, Руссос Лімассол
Тауер, 6-й поверх, офіс 6-А, м. Лімассол, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097), що становить 3378992,94 грн.та складає 99,999 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097), що належать
КОМПАНІЯ «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД», індекс 3041, М. ЛІМАСОЛ, ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ, 10, ОФІС,
403, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097),
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що становить 33,79 грн.та складає 0, 001 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
43) корпоративні права ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що належать КОМПАНІЇ ЮОВЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД, індекс 3040, МІСТО ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ РОУССОС
ЛІМАСОЛ ТАВЕР,6-Й ПОВЕРХ,ОФІС № 6А, КІПР,у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що становить 3214699,97 грн.та складає 99 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що належать
КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.», індекс 3469, РОУД ТАУН, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ЖЕНЕВА
ПЛЕЙС, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у
вигляді частки у
статутному капіталі
ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що становить 32471,22 грн.та складає 1 % корпоративних
прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), в т.ч. державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах
товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
44) корпоративні права ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), що належать КОМПАНІЇ ЮОВЮНАЙТЕД ОНЛАЙН ВЕНЧЕЗ ЛІМІТЕД, індекс 3040, Республіка Кіпр, м. Лімассол, Киріаку
Матсі,3 Руссос Лімассол Тауер, 6-й поверх, офіс 6А,3040, КІПР,у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), що становить 52447,50 грн.та складає 99,9 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), що належать
ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «АЙ ЮЕЙ»
(і.к. 35872324), що становить 52,5 грн.та складає 0,01 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
45) корпоративні права ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426), що належать
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426), що становить 39375 грн.та складає 70 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426),
що належать ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО-МЕДІА»,
індекс м. Москва, пров. Трубніковський, буд.6, будівля 4, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,у вигляді
частки у статутному капіталі ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426), що становить
16875 грн.та складає 30 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам,
акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Цілком Таємно Украина» (і.к. 25473426), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,
зазначених в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані
зі зміною розміру статутного капіталу;
46) цінні папери -акції (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000098065) прості
бездокументарні іменні, емітовані ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640) в кількості 14353 штук
номінальною вартістю 187,5 грн. кожна, що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ»
(і.к. 30374737)та становить 84999,4 %від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнародний
ідентифікаційний номер
-UA4000098065) прості бездокументарні іменні, емітовані ПРАТ
«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640) в кількості 2533 штук номінальною вартістю 187,5 грн. кожна,
що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕС» (і.к. 22911825)та становить 15,0006 %від загальної кількості;
заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку
щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000098065) простих бездокументарних
іменних ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640) в кількості 14353 штук номінальною вартістю
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187,5 грн. кожна, що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737)
та становить 84999,4 %від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;
заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку
щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний номер -UA4000098065) простих бездокументарних
іменних ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640) в кількості 2533 штук номінальною вартістю
187,5 грн. кожна, що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕС» (і.к. 22911825)та становить 15,0006
%від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;
47) корпоративні права ПП «Запоріжжя медіа плюс» (і.к. 33378378), що належать
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА», (і.к. 31734844),у вигляді частки у статутному капіталі
ПП «Запоріжжя медіа плюс» (і.к. 33378378), що становить 40000 грн.та складає 100 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «Запоріжжя медіа плюс» (і.к. 33378378),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
48) корпоративні права ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048), що належать
ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048), що становить 30000 грн.та складає 50 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048), що належать
ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗА
КЕРМОМ», індекс СЕЛІВЕРСТОВ
ПРОВУЛОК, 10, СПОРУДА 1, МОСКВА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048), що становить 30000 грн.та складає 50 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
49) корпоративні права ТОВ
«КП-Паблікейшнс» (і.к.
34413051), що
належать
ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «КП-Паблікейшнс»
(і.к. 34413051), що становить 5899100 грн.та складає 99,985 % корпоративних прав; корпоративні
права ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051), що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг»
(і.к. 34350273),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051),
що становить 900 грн.та складає 0,015 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
50) корпоративні права ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133), що належать ПАТ «КП МЕДІА»
(і.к. 34414139),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133),
що становить 2999500 грн.та складає 99,983 % корпоративних прав; корпоративні права
ТОВ
«Бігмір Інтернет» (і.к.
34480133), що
належать ТОВ
«КП-Адвертайзинг»
(і.к. 34350273),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133),
що становить 500 грн.та складає 0,017 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
51) корпоративні права ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061), що належать
ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Формакс
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Паблікейшнс» (і.к. 33153061), що становить 265473,45 грн.та складає 99,99 % корпоративних прав;
корпоративні права ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061), що належать ТОВ «КПАдвертайзинг» (і.к. 34350273),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Формакс
Паблікейшнс» (і.к. 33153061), що становить 26,55 грн.та складає 0,01 % корпоративних прав;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
52) корпоративні права ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232), що належать ТОВ «САН МЕДІЯ»
(і.к. 33998589),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232),
що становить 72,50 грн.та складає 0,1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам,
нотаріусам,
акредитованим
суб'єктам
здійснення
будь-яких
реєстраційних
дій
щодо ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
53) корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), що належать
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), що становить 2500 грн.та складає 50 %
корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),
що належать компанії «БЕНОК ІНВЕСТ ЕНД ТРЕЙД ІНК., індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О.
БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки
у статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), що становить
750 грн.та складає 15 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда»
(і.к. 23513831), що належать компанії БЕРВІН ЕНТЕРПРАЙЗИС КОРП, індекс 0000, КРАЙГМІР
ЧЕМБЕРЗ,
П.О.
БОКС
71,
РОУД
ТАУН,
ТОРТОЛА,
ВІРҐІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда»
(і.к. 23513831), що становить 500 грн.та складає 10 % корпоративних прав; корпоративні права
ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), що належать компанії ЛІБСТЕР ОВЕРЗИС ЛТД,
індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда»
(і.к. 23513831), що становить 750 грн.та складає 15 % корпоративних прав; корпоративні права
ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), що належать ХАРІН ЕНТЕРПРАЙЗИС КОРП.,
індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда»
(і.к. 23513831), що становить 500 грн.та складає 10 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
54) корпоративні права ТОВ «МІ - 6» (і.к. 34290001), що належать ТОВ «ДІДЖІМЕДІА»
(і.к. 37924243),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «МІ - 6» (і.к. 34290001), що становить
35000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам,
акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «МІ - 6»
(і.к. 34290001), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру
статутного капіталу;
55) корпоративні права ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ
МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Укрмедіа»
(і.к. 31612059), що становить 8673 грн.та складає 73,5 % корпоративних прав; корпоративні права
ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059), що належать ТОВ «Меджиксіті» (і.к. 36993494),у вигляді частки
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у статутному капіталі ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059), що становить 3127 грн.та складає 26,5 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
56) корпоративні права ТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ» (і.к. 32247242), що належать
ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «УКРМЕДІАКИЇВ» (і.к. 32247242), що становить 16500 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ» (і.к. 32247242), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
57) корпоративні права ТОВ «Каста Компані» (і.к. 35591897), що належать ТОВ «АУРУМ
ПРОДАКШН» (і.к. 35468138),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Каста Компані»
(і.к. 35591897), що становить 60000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «Каста Компані» (і.к. 35591897), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
58) корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),
що належать ТОВ «БІГМІР-ІНТЕРНЕТ» (і.к. 34480133),у вигляді частки у статутному капіталі
Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к.
35531911), що
становить
1750 грн.та складає 17,5% корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація
Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що належать ТОВ «ГРУПЕМ» (і.к. 35428493),у вигляді частки
у статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),
що становить 1000 грн.та складає 10 % корпоративних прав; корпоративні права Асоціації
«Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що належать ТОВ «ЗОЛОТА
СЕРЕДИНА» (і.к. 32611564),у вигляді частки у статутному капіталі Асоціації «Українська
Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що становить 1750 грн.та складає 17,5 %
корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами»
(і.к. 35531911), що належать ТОВ «ІНІШЕЙТІВ» (і.к. 34356486),у вигляді частки у статутному
капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що становить
1000 грн.та складає 10 % корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація
Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
«ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» (і.к. 35256286),у вигляді частки у статутному капіталі Асоціації
«Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що становить 1750 грн.та складає 17,5 %
корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами»
(і.к. 35531911), що належать ЗАТ «МЕТА» (і.к. 31064677),у вигляді частки у статутному капіталі
Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к.
35531911), що
становить
1750 грн.та складає 17,5 % корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська
Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що належать ЗАТ «ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ
УКРАЇНА» (і.к. 24918659),у вигляді частки у статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація
Інтернет Реклами» (і.к. 35531911), що становить 1000 грн.та складає 10 %корпоративних прав;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
59) корпоративні права ДП «Твоя преса-Маріуполь» (і.к. 34908674), що належать ТОВ «ТВОЯ
ПРЕСА» (і.к. 33832835),у вигляді частки у статутному капіталі ДП «Твоя преса-Маріуполь»
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(і.к. 34908674), що становить 60000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ДП «Твоя преса-Маріуполь» (і.к. 34908674), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
60) корпоративні права ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-, ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (і.к.
38338303), що
належать її засновникам
ПАТ
«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к.
01190623) та
ТОВ
«ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК»
(і.к.
34941973),у
вигляді частки у
статутному капіталі ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ У
СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,
ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (і.к. 38338303), що становить
0 грн.; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких
реєстраційних дій щодо
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-, ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (і.к. 38338303), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
61) корпоративні права ТОВ «УМХ ОНЛАЙН» (і.к. 37727057), що належать ДП «СОЮЗ
РЕАЛІЗАТОРІВ» (і.к. 31251551),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «УМХ ОНЛАЙН»
(і.к. 37727057), що становить 76700 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити
державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних
дій щодо ТОВ «УМХ ОНЛАЙН» (і.к. 37727057), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
62) корпоративні права Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що належать КОМПАНІЇ
BLUEISLANDGROURLIMITED (БЛУ АЙЛЕНД ГРУП ЛІМІТЕД), індекс ВУЛ. ТРАНСТНЕТ
ЧАМБЕРС ПК
БОКС, 3444, М. РОУНД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ
В
ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ,у
вигляді частки у
статутному капіталі Корпорації «ІСУ»
(і.к. 24737811), що становить 6723000 грн.та складає 94,8 % корпоративних прав; корпоративні
права Корпорації «ІСУ»(і.к. 24737811), що належать ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО «ВІКНА» (і.к. 21586760),у вигляді частки у статутному капіталі Корпорації «ІСУ»
(і.к. 24737811), що становить 1992 грн.та складає 0,028 % корпоративних прав; корпоративні права
Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що належать ТОВ «ФІРМА «ДОВІРА» (і.к. 14285236),у вигляді
частки у статутному капіталі Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що становить 2040 грн.та складає
0,03 % корпоративних прав; корпоративні права Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що належать
ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ТБ ДНІПРО» (і.к. 23376587),у вигляді частки
у статутному капіталі Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що становить 1992 грн.та складає 0,028 %
корпоративних прав; корпоративні права Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що належать
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640),у вигляді
частки у статутному капіталі Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що становить 1992 грн.та складає
0,028 % корпоративних прав; корпоративні права Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), що належать
ТОВ «ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ» (і.к. 35201640),у вигляді частки у статутному капіталі Корпорації
«ІСУ» (і.к. 24737811), що становить 360082 грн.та складає 5,078 % корпоративних прав;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо Корпорації «ІСУ» (і.к. 24737811), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
63) корпоративні права ТОВ «Український кур'єр» (і.к. 32914969), що належать
ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Український
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кур'єр» (і.к. 32914969), що становить 10250 грн.та складає 50 % корпоративних прав; корпоративні
права ТОВ
«Український кур'єр» (і.к.
32914969), що
належать ТОВ
«ЯВІР-95»
(і.к. 23502626),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Український кур'єр» (і.к. 32914969),
що
становить 5125
грн.та
складає 25 % корпоративних прав; корпоративні права
ТОВ «Український кур'єр» (і.к. 32914969), що належать ТОВ «АЛЕВ» (і.к. 30520266),у вигляді
частки у статутному капіталі ТОВ «Український кур'єр» (і.к. 32914969), що становить
5125 грн.та складає 25 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам,
акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Український кур'єр»
(і.к. 32914969), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру
статутного капіталу;
64) корпоративні права ТОВ «ТРК ОНІКС» (і.к. 18004961), що належать ТОВ «МЮЗІКРАДІО»
(і.к. 30525175),у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК ОНІКС» (і.к. 18004961),
що становить 200000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним
реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій
щодо ТОВ «ТРК ОНІКС» (і.к. 18004961), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
65) корпоративні права Дочірнього підприємства «Популярні видання» (і.к. 30655840),
що належать ЗАТ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ»(і.к. 30374737),у вигляді частки
у статутному капіталі Дочірнього підприємства «Популярні видання» (і.к. 30655840), що становить
1000 грн.та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам,
акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Дочірнє підприємство
«Популярні видання» (і.к. 30655840), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
66) корпоративні права ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ПО ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31» (і.к. 38599836), що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ»
(і.к. 30374737),у вигляді частки у статутному капіталі ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ
«КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31» (і.к. 38599836), що становить 0 грн.;
заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких реєстраційних дій щодо ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ПО ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31» (і.к. 38599836), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно),
які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
67) корпоративні права ТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА» (і.к. 30633722), що належать ЗАТ
«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737),у вигляді частки у статутному капіталі
ТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА» (і.к. 30633722), що становить 5920 грн.та складає 80 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА» (і.к. 30633722),
в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу;
68) корпоративні права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), що належать
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді частки у статутному
капіталі ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к.
31368242), що
становить
4720 грн.та складає 40 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам,
акредитованим
суб'єктам
здійснення
будь-яких
реєстраційних
дій
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щодо ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), в т.ч. державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства
одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
69) корпоративні права ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
У
СФЕРІ
ТЕЛЕРАДІО-,
ВИДАВНИЧОЇ,
РЕКЛАМНОЇ
ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к.
38437487), що
належать її засновникам ТОВ
«НАШ УЧАСНИК»
(і.к.
34507977),
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ГРАД»
(і.к.
32790433),
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к.
30376996) та
ВИДАВНИЧОПОЛІГРАФІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ»У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (і.к. 32323464), у вигляді частки у статутному капіталі
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,
ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487), що становить
0 грн.; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будьяких
реєстраційних дій щодо
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-, ВИДАВНИЧОЇ, РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,
зазначених в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані
зі зміною розміру статутного капіталу;
70) корпоративні права ДП
«ЛАУНЖ-ФМ» (і.к.
41041415), що
належать
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді частки у статутному
капіталі ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), що становить 284200 грн.та складає 100 %
корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам
здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), в т.ч. державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих
документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;
71) 7/100 частки торгівельно-побутового комплексу, розташованого за адресою: Луганська обл.,
м. Стаханов, вулиця Хмельницького Б., 40б, загальною площею (кв.м): 135.1, Опис: А-1Н
Торгівельно-побутовий комплекс, № 1, 2 - споруди; (реєстраційний номер об'єкта нерухомого
майна - 363421944131), що належить на праві спільної часткової власності Приватному
акціонерному товариству «Луганськдрук» (і.к. 01190623);
- вбудоване приміщення «А1а» загальною площею 218,40 кв.м., розташоване на 1-му поверсі 5ти поверхового житлового будинку та складається з приміщень № 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, розташоване за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця
Ворошилова, будинок 7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 185710544118),
що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «Луганськдрук»
(і.к. 01190623);
- 13/100 частки нежитлового приміщення, загальною площею (кв.м): 27.2, розташоване
за адресою: Луганська обл., м. Первомайськ, вулиця Харківська, будинок 12, кімната 1, 2
(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 182747444121), що належить на праві спільної
часткової власності Приватному акціонерному товариству «Луганськдрук» (і.к. 01190623);
-нежитлове приміщення - вбудоване приміщення магазину, загальною площею (кв.м): 244,8,
розташоване за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вулиця Кірова, будинок 15, приміщення 1,
складові: нежитлове приміщення - вбудоване приміщення магазину з прибудовою-а, та ганками а{1}, а{2}, А-1; (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 172202044131),що належить
на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «Луганськдрук» (і.к. 01190623);
- нежиле вбудоване приміщення з кімнатами № 1?27 основною площею - 174,2 кв м, загальною
площею - 230,4 кв м., розташоване за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вулиця Мєндєлєєва,
будинок 43а, приміщення 38, 51?54 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна
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168558244125), що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству
«Луганськдрук» (і.к. 01190623);
- квартиру за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, 46, кв. 1, загальною
площею 63,2 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 7632788), що належить
на
праві колективної власності Приватному акціонерному товариству «Луганськдрук»
(і.к. 01190623);
- на нежитлову будівлю за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна,
вул. Чайковського, буд. 9Б, загальною площею 120,4 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна - 32775592), що належить на праві приватної власності Приватному
акціонерному товариству «Луганськдрук» (і.к. 01190623);
- квартиру за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, 46, кв. 7, загальною
площею 69,1 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 7416483), що належить
на
праві колективної власності Приватному акціонерному товариству «Луганськдрук»
(і.к. 01190623).
Заборонити Приватному акціонерному товариству «Луганськдрук»та іншим особам, у володінні
чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.
72)гаражний бокс, загальною площею (кв.м): 18, розташований за адресою: м. Київ, «Схід»
кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів ГБК «Схід» (Оболонський р-н),
гараж 77, адреса ГК: вулиця Північна 5, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 946058480000), що належить на праві приватної власності ТОВ «КИЇВ-ПРЕС» (і.к. 22911825);
- гаражний бокс, загальною площею (кв.м): 18, за адресою: м.Київ, «Схід» кооператив
по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів ГБК «Схід» (Оболонський р-н), гараж 76,
адреса ГК: вулиця Північна 5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 946035780000),
що належить на праві приватної власності ТОВ «КИЇВ-ПРЕС» (і.к. 22911825);
Заборонити ТОВ «КИЇВ-ПРЕС» (і.к. 22911825)та іншим особам, у володінні чи користуванні
яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.
73) Належне ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)на праві власності поліграфічне
обладнання у кількості 20 одиниць, а саме: ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo, інвентарний
номер 087, 2001 року випуску; ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo, інвентарний номер 088,
2001 року випуску; компресор GA30CFFELI-8,5, інвентарний номер 226, 2004 року випуску; різальна
машина CUTTERWOHLENBERG, інвентарний номер 085, 2001 року випуску; рулонна офсетна
машина MANPLAMAGCOROMAN, інвентарний номер 093, 2002 року випуску; прилад для проявки
пластин CTP (Creo), інвентарний номер 429, 2005 року випуску; ВШРА BravoPlus, інвентарний номер
675, 2007 року випуску; ВШРА PrimaSMMZO546222 (б/в -2002 р.в.), інвентарний номер 752, 2002
року випуску; компресор RLR 75V, інвентарний номер 683, 2008 року випуску; компресор RLR 75V,
інвентарний номер 684, 2008 року випуску; машина MullerMartiniAmigo, інвентарний номер 082,
2001 року випуску; машина д/офсетного друку GOSSUnliner, інвентарний номер 800, 2007 року
випуску; офсетна друкарська машина Roland 204 E, інвентарний номер 761, 2005 року випуску;
післядрукарське обладнання GAMMEERLERAG, інвентарний номер 758, 2007 року випуску;
швейно-обрізочна машина «MullerMartini» (ВШРА) 321, інвентарний номер 383, 1983 року випуску;
комплекс CTPпластин на базі KodakTrendsetter 400, інвентарний номер 673, 2007 року випуску;
аспираційна система, інвентарний номер 773, 2007 року випуску; обладнання для пресування
відходів, інвентарний номер 753, 2007 року випуску; чиллер Climavenetaз функцією «фри кулінг»
FOCSB 878, інвентарний номер 771/774, 2007 року випуску; трансформаторна підстанція 899,
інвентарний номер 770/772, 2007 року випуску.
Заборонити ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)та іншим особам, у володінні
чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.
74) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг:
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- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «ІЛОНІТТВ» (код 34614174) , засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами
89515 від 25.03.2008; 87245 від 25.01.2008; 87244 від 25.01.2008.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Твоя преса»
(код 33832835), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 98301
від 27.10.2008; 106227 від 27.04.2009; 106236 від 27.04.2009; 106237 від 27.04.2009; 106238
від 27.04.2009; 127901 від 19.03.2017; 136958 від 11.04.2011.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «Горпреса»
(код 33567218), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 116956
від 11.01.2010; 116955 від 11.01.2010.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніПрАТ «Студія
«Європозитив» (код 31902360), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг
за номерами 228622 від 10.07.2017; 187512 від 25.06.2014; 186948 від 10.06.2014; 175329
від 10.09.2013; 169911 від 25.04.2013; 73366 від 15.03.2007; 61689 від 15.05.2006; 61066
від 17.04.2006.
- майнові права інтелектуальної власності на
знаки для
товарів і
ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра» (код 24735255), засвідчені свідоцтвами
для товарів і послуг за номерами 219856 від 12.12.2016; 218223 від
від 25.08.2016; 215801 від 25.08.2016; 215535 від 25.08.2016; 213405 від
від 24.06.2016; 213383 від 24.06.2016; 202063 від 27.07.2015; 181544 від
від 10.02.2014; 144525 від 12.09.2011; 144524 від 12.09.2011; 67558 від
від 15.05.2006; 230556 від 17.08.2017.

послуг, належні
України на знак
25.10.2016; 215868
24.06.2016; 213384
10.02.2014; 181542
16.10.2006; 61874

- майнові права інтелектуальної власності на
знаки для
товарів і
послуг,
належніТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), засвідчені свідоцтвами
України на знак для товарів і послуг за номерами 212936 від 10.06.2016; 130593 від 25.10.2010;
72882 від 15.03.2007; 46878 від 15.02.2005.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «ТРК «НБМРадіо» (код 34818518), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами
218367 від 25.10.2016; 213028 від 10.06.2016; 85838 від 25.12.2007; 85535 від 10.12.2007; 68698
від 16.10.2006.
- майнові права інтелектуальної власності на
знаки для
товарів і
послуг,
належніТОВ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР» (код
23384871), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 72369
від 15.02.2007; 100045 від 25.11.2008; 103343 від 25.02.2009; 147298 від 10.11.2011; 147299
від 10.11.2011; 173861 від 12.08.2013; 173862 від 12.08.2013.
- майнові права інтелектуальної власності на
знаки для
товарів і
послуг,
належніТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код 30376996), засвідчені свідоцтвами України
на знак для товарів і послуг за номерами 132692 від 27.12.2010; 176313 від 25.09.2013; 176314
від 25.09.2013.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніПрАТ «Наше
радіо» (код 23530551), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами
19781 від 15.06.2001; 24050 від 15.04.2002; 32275 від 16.06.2003; 33395 від 15.07.2003; 39037
від 15.04.2004; 46644 від 17.01.2005; 57124 від 15.12.2005; 60699 від 17.04.2006; 80281
від 10.08.2007; 110888 від 10.08.2009; 111441 від 25.08.2009; 155896 від 10.05.2012; 155897
від 10.05.2012; 157250 від 11.06.2012; 177580 від 25.10.2013; 181545 від 10.02.2014; 186302
від 26.05.2014; 186871 від 10.06.2014; 192573 від 27.10.2014; 192574 від 27.10.2014; 222945
від 27.02.2017.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «Катапульта»
(код 32827646), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 116837
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від 11.01.2010; 116836 від 11.01.2010; 116834 від 11.01.2010; 110170 від 27.07.2009.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «ДІДЖІТАЛ
ВЕНЧЄЗ» (код 35910129), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами
103801 від 25.02.2009; 103799 від 25.02.2009; 100885 від 10.12.2008; 100884 від 10.12.2008; 100883
від 10.12.2008; 80929 від 10.08.2007; 76449 від 10.05.2007; 75982 від 25.04.2007; 60600
від 15.03.2006; 42856 від 16.08.2004; 33540 від 15.07.2003; 103809 від 25.02.2009; 118981
від 25.02.2010; 118982 від 25.02.2010; 120656 від 25.03.2010; 120657 від 25.03.2010; 120658
від 25.03.2010; 120659 від 25.03.2010; 124625 від 25.06.2010; 126872 від 10.08.2010; 126873
від 10.08.2010; 135115 від 25.02.2011; 138176 від 26.04.2011; 147498 від 10.11.2011; 173148
від 10.07.2013; 192585 від 27.10.2014; 192586 від 27.10.2014; 196251 від 10.02.2015; 197724
від 10.04.2015; 198570 від 27.04.2015; 200027 від 10.06.2015; 103808 від 25.02.2009.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніПАТ «КП Медіа»
(код 34414139), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 135086
від 25.02.2011; 40759 від 15.06.2004; 37599 від 16.02.2004; 37598 від 16.02.2004; 36987
від 15.01.2004; 33546 від 15.07.2003; 33545 від 15.07.2003; 33544 від 15.07.2003; 33542
від 15.07.2003; 33541 від 15.07.2003; 28333 від 15.11.2002.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «УМХмобайл» (код 33102182), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами
97453 від 25.09.2008; 97452 від 25.09.2008.
- майнові права інтелектуальної власності на
знаки для
товарів і
послуг,
належніТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (код 24282693), засвідчені свідоцтвами України
на знак для товарів і послуг за номерами 37011 від 15.01.2004; 36720 від 15.01.2004; 35950
від 17.11.2003; 35711 від 17.11.2003; 34848від 15.09.2003; 34847 від 15.09.2003; 34846
від 15.09.2003; 33274 від 15.07.2003; 33272 від 15.07.2003; 33271 від 15.07.2003; 33269
від 15.07.2003; 32800 від 15.07.2003; 32422 від 16.06.2003; 31591 від 15.05.2003; 30062
від 17.03.2003; 29966 від 17.02.2003; 29965 від 17.02.2003; 29963 від 17.02.2003; 29555
від 17.02.2003; 29553 від 17.02.2003; 23470 від 15.03.2002; 23020 від 15.02.2002; 22914
від 15.01.2002; 22556 від 15.01.2002; 22554 від 15.01.2002; 22553 від 15.01.2002; 21605
від 15.11.2001; 21604 від 15.11.2001; 56996 від 15.12.2005; 56910 від 15.12.2005; 55260
від 17.10.2005; 51543 від 15.07.2005; 51114 від 15.07.2005; 50331 від 15.06.2005; 50330
від 15.06.2005; 49552 від 16.05.2005; 49521 від 16.05.2005; 49520 від 16.05.2005; 49519
від 16.05.2005; 49518 від 16.05.2005; 49517 від 16.05.2005; 49181 від 16.05.2005; 49177
від 16.05.2005; 49176 від 16.05.2005; 47109 від 15.02.2005; 46665 від 17.01.2005; 46254
від 17.01.2005; 45319 від 15.12.2004; 45299 від 15.12.2004; 45297 від 15.12.2004; 44880
від 15.11.2004; 44876 від 15.11.2004; 44875 від 15.11.2004; 44476 від 15.11.2004; 44451
від 15.11.2004; 42916 від 15.09.2004; 42889 від 15.09.2004; 42876 від 15.09.2004; 42488
від 16.08.2004; 40573 від 15.06.2004; 38968 від 15.04.2004; 38903 від 15.04.2004; 38706
від 15.04.2004; 38050 від 15.03.2004; 37750 від 15.03.2004; 37053 від 15.01.2004; 37051
від 15.01.2004; 37049 від 15.01.2004; 132667 від 27.12.2010; 130104 від 11.10.2010; 127550
від 25.08.2010; 126500 від 10.08.2010; 123113 від 25.05.2010; 122107 від 26.04.2010; 112861
від 25.09.2009; 111046 від 25.08.2009; 111045 від 25.08.2009; 108287 від 10.06.2009; 107905
від 10.06.2009; 106403 від 27.04.2009; 98654 від 27.10.2008; 98653 від 27.10.2008; 98652
від 27.10.2008; 98651 від 27.10.2008; 98650 від 27.10.2008; 97487 від 10.10.2008; 91108
від 12.05.2008; 91028 від 25.04.2008; 84584 від 12.11.2007; 82916 від 10.10.2007; 75505
від 25.04.2007; 72847 від 15.03.2007; 70644 від 15.12.2006; 69720 від 15.12.2006; 66870
від 15.09.2006; 63069 від 15.06.2006; 62312 від 15.05.2006; 60212 від 15.03.2006; 59721
від 15.03.2006; 59014 від 25.02.2006; 59013 від 15.02.2006; 58657 від 16.01.2006; 56997
від 15.12.2005; 232016 від 25.09.2017; 230562 від 28.08.2017; 211215 від 25.04.2016; 168530
від 25.03.2013; 166715 від 11.02.2013; 165646 від 10.01.2013; 163743 від 26.11.2012; 163742
від 26.11.2012; 157186 від 11.06.2012; 157185 від 11.06.2012; 156998 від 11.06.2012; 151423
від 10.02.2012; 150911 від 25.01.2012; 144409 від 12.09.2011; 144408 від 12.09.2011; 144407
від 12.09.2011; 140757 від 25.06.2011; 140600 від 25.06.2011; 140290 від 25.06.2011; 135758
від 10.03.2011; 135757 від 10.03.2011; 135694 від 10.03.2011; 133538 від 10.01.2011; 133199
від 27.12.2010; 133198 від 27.12.2010; 133197 від 27.12.2010; 132827 від 27.12.2010; 101428
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від 25.12.2008; 114286 від 10.11.2009; 114287 від 10.11.2009; 115451 від 10.12.2009; 122162
від 26.04.2010; 123114 від 25.05.2010; 135755 від 10.03.2011; 135756 від 10.03.2011.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «Український
медіа холдинг» (код 30374737), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг
за номерами 25275 від 15.05.2002; 39280 від 15.04.2004; 38049 від 24.12.2011; 38047
від 15.03.2004; 38046 від 15.03.2004; 37054 від 15.01.2004; 37052 від 15.01.2004; 37050
від 15.01.2004; 35952 від 17.11.2003; 35951 від 17.11.2003; 32613 від 16.06.2003; 32612
від 16.06.2003; 31834 від 15.05.2003; 45295 від 15.12.2004; 45298 від 15.12.2004; 51927
від 15.07.2005; 51928 від 15.07.2005; 54171 від 15.09.2005; 54172 від 15.09.2005; 54894
від 17.10.2005; 55971 від 15.11.2005; 57491 від 15.12.2005; 58310 від 16.01.2006; 58311
від 16.01.2006; 58312 від 16.01.2006; 59791 від 15.03.2006; 65240 від 15.08.2006; 75444
від 25.04.2007; 86151 від 10.01.2008; 96319 від 10.09.2008; 96320 від 10.09.2008; 215132
від 10.08.2016; 44881 від 15.11.2004; 44879 від 15.11.2004; 44878 від 15.11.2004; 44877
від 15.11.2004; 44758 від 15.11.2004; 42877 від 15.09.2004; 40443 від 15.06.2004; 40433
від 15.06.2004; 40432 від 15.06.2004; 40274 від 15.06.2004.
- майнові права інтелектуальної власності на
знаки для
товарів і
послуг,
належніТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код 37924243), засвідчені свідоцтвом України на знак для товарів
і послуг за номером 180263 від 25.12.2013.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «Укрмедіа»
(код 31612059), засвідчені свідоцтвом України на знак для товарів і послуг за номером 38031
від 15.03.2004.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «Каста
Компані» (код 35591897), засвідчені свідоцтвом України на знак для товарів і послуг
за номером108632 від 25.06.2009.
- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належніТОВ «ТРК
ОНІКС» (код 18004961), засвідчені свідоцтвом України на
знак для
товарів і
послуг
за номером71581 від 15.01.2007.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до
суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її
оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії
судового рішення.
Слідчий суддя:
Соколов
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