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

Форма №1 
повідомлення про подання Інформації про структуру власності 

На виконання вимог Закону Украіни "Про телебачення і р�іомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації 
про структуру власності, затвердженого рішенням НаціональноТ ради Украіни з питань телебачення і радіомовлення від 21.01.2016 № 2 (далі - Порядок), 
г-·•-- ... --·- · ·-•-·-- -� - .. ---. --•- ·- ,_ . ... _ ----.· · ---·· .. - ---- -- ·• - .. -- - - ·- ---- ... _ ·-- . --- -

Приватне акціонерне товариство ·телерадіокомпанія Люкс", 20765851 

(зазначається повне найменування суб'екта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ) 
подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2020 звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів: 

l:'l Форма 2. Відомості про власників Істотної учапі станом на 31 грудня 
l:'l /Форма 3. Відомості про пов'язаних осіб паном на 31 грудняі 

l:'l /Форма 4. Відомості про зміни у пруктурі власності у звітному роц( 

r'A /Форма 5. Відомості про кінцевих бенефіцІарних власників станом на 31 грудня: 

l:'l Jсхематичне зображення структури власності паном на 31 грудня звітного 
рокJ 
(зазначається перелік документів, що подаються). 
Документи подаються: 
• у паперовому вигляді на 10 (дЕС!ПИ) аркушах (вказується загальна кількість). Загальна кількість аркушів зазначається від руки після друку всіх форм. 
• в електронній формі: через цей модуль. 
Інформація про структуру власності суб'єкта інформаційної діяльності розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням:   
HTTPS://SPORT24.UA/RESOURCES/FILE/JSC_TRK_LUX_2020.PDF (посилання на веб-сайт)
Заявляємо, що у документах, що подаютьсягв�формація є повною і достовірною, rрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас 
вихідних даних 
Суб'єкт Інформаційної діяльності несе відп ьність за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності. 
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