
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1383 

 

12.11.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 30 

 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «S-ТЕТ»,  

(НР № 00575-м від 20.09.2016, 

ефірне ТБ, логотип: «2+2 S-ТЕТ»; НР № 01567 від 06.12.2019,  

багатоканальне ТБ,  логотип: «УНІАН.Харків») 

 

До Національної ради надійшли звернення від виконавчої директорки 

Громадської організації «Центр протидії корупції» Каленюк Дар’ї Миколаївни  

(вх. № 16/2722 від 18.06.2020) та колективне звернення від Громадської 

організації «Інститут масової інформації», Громадської організації «Детектор 

Медіа», Громадської організації «Інститут Демократії ім. Пилипа Орлика» (вх. 

№ 16/2726 від 18.06.2020) стосовно необхідності проведення перевірки фактів 

викладених у зверненнях. 

 Зі звернень, а також з інформації в засобах масової інформації, 

Національній раді стало відомо, що кінцевим бенефіціарним власником BOLVIK 

VENTURES LTD (ТОВ «БОЛВІК ВЕНЧЕРЗ ЛТД», реєстраційний № 1541006, 

країна реєстрації Британські Віргінські Острови) є громадянка України 

Марченко Оксана Михайлівна. Разом з тим, відповідно до звітної інформації 

щодо структури власності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ«S-ТЕТ»(далі - ТОВ «ТРК«S-

ТЕТ»), яка була подана до Національної ради у відповідності до частини другої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», станом на 

31.12.2019 року власником BOLVIK VENTURES LTD з часткою 100% через 

Menealos Sazos зазначений Суркіс Ігор Рахмільович, громадянин України. 

Інформація, викладена у зверненнях та наявна в Національній раді, свідчить 

про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства, а саме: 

- частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація, 

оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає 

змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь 

у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на 

управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю 

між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї 

юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника); 
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- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобовʼязана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

Керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», абзацом четвертим пункту 3 розділу ІІІ 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 

09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВ «ТРК «S-

ТЕТ», з метою перевірки дотримання вимог законодавства, а саме:  

- частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація, 

оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає 

змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь 

у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на 

управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю 

між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї 

юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобовʼязана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Встановити строк проведення перевірки –  з 26.11.2020 по 10.12.2020 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «S-ТЕТ» до 01.12.2020 надати оновлену 

інформацію про структуру власності та актуальні документи, що підтверджують 

належність іноземних юридичних або фізичних осіб корпоративних прав у 

суб’єкті інформаційної діяльності. 

4. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової безвиїзної перевірки.  

5. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради, юридичне 

управління. 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


