
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 304 

 

 

05.03.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

 

Про дотримання ТОВ ТРК «Глас», м. Київ,  

вимог статті 12 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення»  

(НР № 0282-м від 13.04.2004)  

(супутникове телебачення, логотип: представляє  

собою ангела білого кольору із сурмою, 

який летить по діагоналі та розташований 

у верхньому лівому куті телеекрану) 

 

Розглянувши статутні документи Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «Глас», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. Голосіївська, 7, корп. 3, 03039; генеральний директор Сергій Вікторович 

Ларіонов), зважаючи на обмеження, встановлені абзацом другим частини 

третьої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

враховуючи те, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 

№ 143-р «Про перелік офшорних зон» до переліку офшорних зон включено 

Британські Віргінські Острови та Сент-Кітс і Невіс, а до складу учасників ТОВ 

ТОВ ТРК «Глас», м. Київ, входить Компанія «Сквеір Манор Пропертіз ЛТД» 

(Сент-Кітс і Невіс), частка в статутному капіталі 24,5 %, та Компанія 

«Хіперактів Інвестментс Лімітед» (Британські Віргінські Острови), частка в 

статутному капіталі 24,5 %, керуючись статтями 13 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 12 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Встановити невідповідність ТОВ ТРК «Глас», м. Київ, вимогам, 

визначеним статтею 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

щодо заснування та володіння телерадіоорганізації, оскільки до складу 

учасників телерадіокомпанії входить Компанія «Сквеір Манор Пропертіз ЛТД», 

зареєстрована відповідно до законодавства Сент-Кітс і Невіс, та Компанія 

«Хіперактів Інвестментс Лімітед», зареєстрована відповідно до законодавства 

Британських Віргінських Островів, які відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон» входять 

до переліку офшорних зон. 



2. Зобов’язати ТОВ ТРК «Глас», м. Київ, протягом 45 днів привести у 

відповідність до вимог статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» склад учасників телерадіоорганізації, установчі та статутні 

документи. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Г. Шверка. 
 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 


