
СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ 

Суб’єкта інформаційної діяльності ТОВ «АРІАДНА ТВ» (Код ЄДРПОУ 37771216) 

станом на 31.12.2016 
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Уповноважена особа (представник за довіреністю)  ___________/___________/ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«АРІАДНА ТВ»  
(Україна) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТВ ВИБІР» 

(Україна) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛІДЕР ТВ» 

(Україна) 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» (Україна) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «112.ЮЕЙ» (Україна) 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ» (Україна) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПАРТНЕР ТВ» (Україна) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «112 УКРАЇНА» 

(Україна) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«112-ТВ» 

(Україна) 



   

     1. Довіреність особи уповноваженої на підписання та подання документів;

     2. Схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня 2016 року, 

складене відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІ Порядку;

     3. Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2016 року, 

складені за визначеною формою № 2;

     4. Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2016 року, складені за 

визначеною формою № 3

     5. Відомості про зміни у структурі власності у 2016 році, складені за 

визначеною формою № 4

     6. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2016 

року складені за визначеною формою № 5 

                  (зазначається перелік документів, що подаються).

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 України “Про телебачення і радіомовлення” та 

Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги 

інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року 2 (далі – 

Порядок),

                  Товариство з обмеженою відповідальністю "АРІАДНА ТВ"

                  (зазначається повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 

2016 звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких 

документів:



       Документи подаються: 

       у паперовому вигляді на 9 аркушах (зазначається загальна кількість); 

       в електронній формі: на CD-R диску у кількості (12) файлів.

       Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності 

розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за 

посиланням: www.ariadna.112.ua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і 

достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у 

нас вихідних даних.

       Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність 

відомостей про структуру своєї власності.

        ______________________________                          _____________________               _________________________  

         (посада уповноваженої особи)                                (підпис)                             (прізвище, ініціали)

              ____________________

                               (дата)  

                      



ФОРМА № 2

з/п пряма
опосередк

ована
сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Учасник ТОВ 

«АРІАДНА ТВ» з 

часткою 50%.

2

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"ТВ ВИБІР"

Україна 37717618 50% – 50%

Учасник ТОВ 

«АРІАДНА ТВ» з 

часткою 50%.

1

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ТЕЛЕРАДІОКОМ

ПАНІЯ "112-ТВ"

Україна 38590676 50% –

№

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІАДНА ТВ"

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2016 року

04119, Україна,м. Київ, 

вул. Дегтярівська, буд. 21-

Г

50%

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

21 січня 2016 року № 2

Опис взаємозв’язку
Власник істотної 

участі
Країна

Ідентифікаційн

і дані
Адреса

Розмір участі особи у суб’єкті 

інформаційної діяльності, %

04119, Україна,м. Київ, 

вул. Дегтярівська, буд. 21-

Г

_____________________________

_____________________________

(дата)

_____________________________

(посада, прізвище, ініціали виконавця)

_____________________________

(телефон виконавця)

(посада уповноваженої особи)

_____________________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)



№

1 2 3 4 5 6 7

04119, Україна, м. Київ,

 вул. Дегтярівська, будинок 21-Г

4.       

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛІДЕР 

ТВ»

Україна 37725945
04119, Україна, м. Київ,  вул. 

Дегтярівська, будинок 21-Г
3

Учасник ТОВ "ТВ ВИБІР" з 

часткою 50%

2863209685 с. Новоселівка, вул. К. Маркса, 2

5.       

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ТВ 

ВИБІР»

Україна
04119, Україна, м. Київ,  вул. 

Дегтярівська, будинок 21-Г

6.

3

з/п

ФОРМА № 3

Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2016 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІАДНА ТВ"

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Пов’язана особа Країна
Ідентифікаційні 

дані
Адреса

Тип 

пов’язаної 

особи

Сметана Василь 

Васильович
Україна,  м. Середина-Буда

37717618

1.       

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ТВ 

ВИБІР»

Україна 37717618 1

3.       Україна

2.       

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"112-ТВ"

Україна 38590676

_____________________________

(дата)  (посада, прізвище, ініціали виконавця)

_____________________________

(телефон виконавця)

_____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

21 січня 2016 року № 2

_____________________________

(посада уповноваженої особи)

_____________________________

(підпис)

_____________________________

(прізвище, ініціали)

Опис взаємозв’язку особи 

із суб’єктом 

інформаційної діяльності

Учасник ТОВ «АРІАДНА 

ТВ» з часткою 50%

Учасник ТОВ «АРІАДНА 

ТВ» з часткою 50%

2
Директор ТОВ "АРІАДНА 

ТВ"

1

Учасник ТОВ "ТРК "112-

ТВ" з часткою 50%

04119, Україна, м. Київ,  вул. 

Дегтярівська, будинок 21-Г

Сметана В.В. є керівником 

та власником істотної 

участі

5Україна
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФЕРЗІН"
35263885

 01042, Україна, м.Київ, бульвар 

Дружби Народів, будинок 9



1

1. Продаж частки в статутному 

капіталі Товариства; Договір 

купівлі-продажу часток у 

Статутному капіталі 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АРІАДНА 

ТВ» №БН від 15.06.2016.

№ з/п Дата зміни

2 4

15.06.2016Подщипков Андрій Юрійович Особа перестала бути кінцевим 

бенефіціарним власником Товариства 

внаслідок продажу ТОВ «МЕДІА ГРУПА 

112 ПІВНІЧ», через яке особа здійснювала 

вирішальний вплив на управління та 

діяльність Товариства, частини частки в 

розмірі 50% в статутному капіталі 

Товариства на користь ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» та 

продажу частини частки в розмірі 50% в 

статутному капіталі Товариства на 

користь ТОВ «ТВ ВИБІР».

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА ТВ» (далі – Товариство)

  (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 4

Відомості про зміни у структурі власності у 2016 звітному році 

3

Тип правочину та 

документ, 

на підставі якого відбулась 

зміна

5

Особа, щодо якої відбулась 

зміна
Опис зміни



2.

3.

4.

Продаж частки в статутному 

капіталі Товариства; Договір 

купівлі-продажу часток у 

Статутному капіталі 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АРІАДНА 

ТВ» №БН від 15.06.2016.

Купівля частки в статутному 

капіталі Товариства; Договір 

купівлі-продажу часток у 

Статутному капіталі 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АРІАДНА 

ТВ» №БН від 15.06.2016.

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МЕДІА 

ГРУПА 112 ПІВНІЧ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-

ТВ»

                                           __________________________                                              _____________________________________                 ______________

                           (посада уповноваженої особи)                                                                   (підпис)                                                                               (прізвище, ініціали)

                      

                      ________________________________                    ______________________________________________                       ________________________

                                                  (дата)                                                                 (посада, прізвище, ініціали виконавця)                                           (телефон виконавця)

15.06.2016 Купівля частки в статутному 

капіталі Товариства; Договір 

купівлі-продажу часток у 

Статутному капіталі 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АРІАДНА 

ТВ» №БН від 15.06.2016.

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ТВ ВИБІР»

Юридична особа набула пряму істотну 

участь у Товаристві шляхом придбання 

частки в розмірі 50% від статутного 

капіталу Товариства у ТОВ «МЕДІА 

ГРУПА 112 ПІВНІЧ».

15.06.2016

15.06.2016 Юридична особа перестала бути 

власником істотної участі у Товаристві 

внаслідок продажу частини частки в 

розмірі 50% в статутному капіталі 

Товариства на користь ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» та 

продажу частини частки в розмірі 50% в 

статутному капіталі Товариства на 

користь ТОВ «ТВ ВИБІР».

Юридична особа набула пряму істотну 

участь у Товаристві шляхом придбання 

частки в розмірі 50% від статутного 

капіталу Товариства у ТОВ «МЕДІА 

ГРУПА 112 ПІВНІЧ».



№

з/п

1 2 3 4 5 6

(телефон виконавця)

_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

21 січня 2016 року № 2

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників 

станом на 31 грудня 2016 року

ФОРМА № 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІАДНА ТВ"

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Кінцевий 

бенефіціарний 

власник

Країна
Ідентифікаційні 

дані
Адреса Опис взаємозв’язку

__________ __________

_______________________

(дата)

_______________________

 (посада, прізвище, ініціали виконавця)

1.       

Неможливо 

визначити на 

підставі 

встановлених 

Законом України  

"Про телебачення і 

радіомовлення" 

критеріїв оцінки.

__________ __________

_______________________

(посада уповноваженої особи)

_______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________________


