
Додаток 1 

до Порядку проведення перевірки 

ділової репутації покупця (потенційного покупця)  

засобу масової інформації  

(абзац другий пункту 3 розділу ІІ) 

 

 

Інформація про ділову репутацію покупця (потенційного покупця)  

засобу масової інформації 

 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) покупця (потенційного покупця)  

засобу масової інформації) 

 

 Загальна інформація про покупця (потенційного покупця)  

засобу масової інформації 

 
№ 

з/п 
Запитання Інформація 

1 Прізвище, ім’я по батькові (за наявності)  

2 Країна громадянства, рік набуття громадянства  

3 Дата народження  

4 Місце народження  

5 Адреса реєстрації місця проживання (щодо 

фізичних осіб (громадян України) 

 

6 Поштова адреса для листування (щодо фізичних 

осіб (іноземців) 

 

7 Адреса електронної пошти  

8 Номер контактного телефону  

9 Документ, що посвідчує особу (тип документа, 

серія, номер, ким виданий, дата видачі) 

 

10 Зміна прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) 

(зазначити інформацію про такі зміни: 

попередні прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) та дату зміни) 

 

 

Інформація, що запитується про ділову репутацію покупця  

(потенційного покупця) засобу масової інформації 

 
№ 

з/п 
Запитання 

Відповідь 

(так/ні) 

1 2 3 

1 

Чи наявна в особи судимість, не погашена та не знята у встановленому 

законом порядку? 

 

Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення: 

2 

Чи застосовувались стосовно особи Україною, іноземними державами 

(крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), 

міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями 

санкції – протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх 

скасування або закінчення строку застосування? 
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№ 

з/п 
Запитання 

Відповідь 

(так/ні) 

1 2 3 

 Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:   

3 

Чи включена особа до переліку осіб, пов’язаних з провадженням 

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні 

санкції, – протягом строку перебування особи в переліку і протягом 

10 років після її виключення з переліку? 

 

Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення: 

4 

Чи позбавлена особа права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду – 

протягом строку дії такого покарання? 

 

Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення: 

5 

Чи мало місце неналежне виконання особою обов’язків зі сплати 

податків, зборів, аліментів або інших обов’язкових платежів, якщо 

загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів 

мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством 

України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї 

суми в іноземній валюті, – протягом строку цього порушення і 

протягом трьох років після його припинення? 

 

Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:  

6 

Чи мало місце придбання (намір придбати) засобу масової інформації 

за ціною, яка є істотно нижчою за ринкову, або за рахунок коштів, 

джерело походження яких документально не підтверджено? 

 

Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:   

7 

Чи мали місце істотні та/або систематичні порушення особою вимог 

законодавства про засоби масової інформації, банківського, 

фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з 

питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, 

акціонерні товариства та фондовий ринок? 

 

Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:  

 

Стверджую, що інформація, зазначена в цьому додатку, є правдивою і 

повною, та не заперечую проти перевірки Міністерством юстиції України 

достовірності інформації  та персональних даних, що в ньому міститься, у тому 

числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним 

органам, органам місцевого самоврядування, юридичним і фізичним особам. 

Надаю дозвіл Міністерству юстиції України на отримання від державних 

органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб будь-

якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для проведення 

перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової 

інформації. 

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому додатку, що 

відбулися під час проведення перевірки ділової репутації покупця 

(потенційного покупця) засобу масової інформації, зобов’язуюся повідомити 

про них Міністерство юстиції України протягом п’яти робочих днів із дня 

виникнення. 
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__________________ 

(дата підписання) 

__________________ 

(особистий підпис 

фізичної особи або її 

уповноваженого 

представника) 

__________________ 

(прізвище, ім’я,  

по батькові 

(за наявності) 

фізичної особи або її 

уповноваженого 

представника, 

реквізити виданої 

уповноваженому 

представникові 

довіреності) 

__________________ 

тел., адреса 

електронної пошти: 

(прізвище, ім’я,  

по батькові  

(за наявності), номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

контактної особи) 

 

 

____________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


