
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 33 

 

13.01.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 1  

 

Про результати додаткової виїзної перевірки  

ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ  

(НР № 01464-м від 12.02.2019, 

супутникове мовлення, логотип: «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України (вх. № 10/408 від 

10.09.2021) стосовно необхідності проведення перевірки структури власності 

ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ. 

За інформацією, викладеною у вищезазначеному листі, а також відповідно 

до документів про структуру власності, наданих ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 

разом із заявою (від 19.03.2021 вх. № 2/242) щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 01464-м від 12.02.2019, власником ТОВ «ТАЙМ МЕДІА»,  

м. Київ, з часткою 100 % є ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ. 

Кінцевим бенефіціарним власником визначено громадянку України Панченко 

Діану Віталіївну. Власниками ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ» є 99 

фізичних осіб з часткою 1 %. Відповідно до договору управління майном від 

14.04.2021 № б/н 98 учасників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, 

передали в управління Панченко Діані Віталіївні по 1% частки статутного 

капіталу кожний. Таким чином, в управлінні Панченко Діани Віталіївни, згідно 

з вищезазначеним договором, знаходиться 98 % частки статутного капіталу. При 

цьому Панченко Діана Віталіївна як учасник ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ, також є власником 1% частки статутного капіталу. Сумарно 

частки статутного капіталу, які знаходяться в управлінні та власності Панченко 

Діани Віталіївни, складають 99 %. 

Таким чином, інформація про структуру власності ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», 

м. Київ, потребує перевірки на предмет наявності ознак порушень ліцензіатом 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

− частини четвертої статті 12 (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 
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щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного 

власника); 

− пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобовʼязана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 16.09.2021  

№ 1259 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», 

м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/215 від 17.09.2021 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ»), за результатами 

якої складено Акт № 179 від 06.10.2021. 

За інформацією, викладеною у вищезазначеному зверненні Служби безпеки 

України (вх. № 10/408 від 10.09.2021), а також відповідно до документів про 

структуру власності, наданих ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, разом із заявою 

(вх. № 2/242 від 19.03.2021) щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 01464-м від 12.02.2019, власником ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, з 

часткою 100 % є ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ. Кінцевим 

бенефіціарним власником визначено громадянку України Панченко Діану 

Віталіївну. Власниками ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, є  

99 фізичних осіб з часткою 1 %. Відповідно до наданого ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», 

м. Київ, договору управління майном від 14.04.2021 № б/н 98 учасників ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, передали в управління Панченко Діані 

Віталіївні по 1 % частки статутного капіталу кожний. Таким чином, в управлінні 

Панченко Діани Віталіївни, згідно з вищезазначеним договором, знаходиться 98 

% частки статутного капіталу. При цьому Панченко Діана Віталіївна як учасник 

ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ» також є власником 1 % частки статутного 

капіталу. Сумарно частки статутного капіталу, які знаходяться в управлінні та 

власності Панченко Діани Віталіївни, складають 99 %. 

У ході перевірки було з’ясовано наступне. 

На звернення уповноважених осіб Національної ради 04.10.2021 близько 

11:00, ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 05.10.2021 о 17:00 надало пояснення та 

документи стосовно того, яким чином здійснювалося управління майном 

товариства кінцевим бенефіціарним власником, яким чином Панченко Діаною 

Віталіївною приймалися рішення щодо фінансових, кадрових питань та питань 

оперативно-господарської діяльності, яким чином забезпечувала вирішальний 

вплив ця фізична особа, яка процедура та форма прийняття рішення. 

Компанія повідомила, що відповідно до положень п. 3.1. Договору 

управління майном Панченко Діана Віталіївна як управитель відносно ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ» мала право вчиняти будь-які не заборонені 

чинним законодавством правочини, вчиняти дії без отримання письмового 

дозволу 98 учасників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ». Панченко Діана 

Віталіївна користувалася своєю можливістю здійснення вирішального впливу на 

управління або господарську діяльність ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, на 

результати голосування, на вчинення правочинів, які надають можливість 

визначати умови господарської діяльності ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 
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шляхом надання обов’язкових до виконання вказівок виконавчому органу 

управління ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» –  директору, та опосередкованого впливу на 

вищий орган управління ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» –  загальні збори учасників. 

Так, 19.04.2021 Панченко Діана Віталіївна одноосібно голосувала та 

приймала рішення на Загальних зборах учасників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ, на яких прийнято рішення про необхідність отримання ТОВ 

«ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, телекомунікаційних послуг з розповсюдження 

телерадіопрограми в м. Кривий Ріг, визначено основні умови договору 

телекомунікаційних послуг, надано відповідні повноваження, встановлено 

обов’язок директора ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, щодо 

голосування на загальних зборах учасників ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, та 

встановлено обов’язок директора ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, надати 

Панченко Діані Віталіївні звіт про виконання рішень щодо укладення договору. 

20.05.2021 Панченко Діана Віталіївна одноосібно голосувала та приймала 

рішення на Загальних зборах учасників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», на 

яких прийнято рішення про необхідність оренди приміщення або його частини 

для збереження наявного технічного обладнання та речей ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», 

м. Київ, визначені основні умови договору оренди, надано відповідні 

повноваження та встановлено обов’язок директора ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ, щодо голосування на загальних зборах учасників ТОВ 

«ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, встановлено обов’язок директора ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ, надати Панченко Діані Віталіївні звіт про виконання рішень 

щодо укладення договору. 

18.06.2021 Панченко Діана Віталіївна одноосібно голосувала та приймала 

рішення на Загальних зборах учасників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ»,  

м. Київ, на яких прийнято рішення про необхідність отримання ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ, телекомунікаційних послуг з розповсюдженням 

телерадіопрограми в м. Костянтинівка, визначені основні умови договору 

телекомунікаційних послуг, надано відповідні повноваження та встановлено 

обов’язок директора ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, щодо 

голосування на загальних зборах учасників ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 

встановлено обов’язок директора ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, надати 

Панченко Діані Віталіївні звіт про виконання рішень щодо укладення договору. 

ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, були надані відповідні копії протоколів 

Загальних зборів учасників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ» та ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ, а також копії звітів директора ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 

про виконання рішення учасника.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) має можливість здійснювати 

вирішальний вплив на управління або господарську діяльність суб’єкта 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення  шляхом 

реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною 

часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати 

голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість 

визначати умови господарської діяльності, надавати обов’язкові до 
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виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має 

можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через 

іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або 

спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в 

суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. Тобто 

вирішальний вплив - це можливість особи приймати рішення, які істотно 

впливають на господарську діяльність. Згідно з частиною першою статті 3 

Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміють 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямовану на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 

послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Надані на вимогу 

уповноважених осіб пояснення, копії протоколів Загальних зборів учасників 

ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ» та ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, копії 

звітів директора ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, не дають можливості в повному 

обсязі проаналізувати  вирішальний вплив Панченко Діани Віталіївни при 

прийнятті рішень, які істотно впливають на господарську діяльність.  

Відповідно до Статуту ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, метою діяльності 

Товариства є:  

- здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання 

його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу Товариства, 

розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та 

окремих його верств і громадян; 

- задоволення попиту населення, громадян-підприємців, підприємств, 

установ та організацій будь-яких форм власності у товарах народного 

споживання, харчових продуктах, сировині, послугах (роботах), устаткуванні та 

іншій продукції; 

- виробництво товарів, сировини, устаткування та надання послуг з 

реалізації товарів, сировини, устаткування і послуг (робіт). 

Порівнюючи предмет діяльності Товариства, зазначений у Статуті, та обсяг 

договорів, які мали бути укладені на підставі протоколів, не можна зробити 

висновок щодо вирішального впливу на всю господарську діяльність Панченко 

Діани Валеріївни. Будь-яких інших документів для аналізу та які б підтвердили 

вирішальний вплив кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», 

м. Київ, під час перевірки надано не було. 

Окрім того, слід зазначити, що відповідно до відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 24.09.2021 відбулася зміна власників ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ. Документи, які би підтверджували зміни в структурі 

власності ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, уповноваженим особам надані не були. 

Під час здійснення перевірки документи щодо відповідних змін у структурі 

власності ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, до Національної ради не надходили.  

Станом на 06.10.2021 власником ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ»,  

м. Київ, є 40 фізичних осіб з розміром внеску до статутного капіталу 1 грн та 

одна фізична особа з розміром внеску до статутного капіталу 60 грн (розмір 

статутного капіталу ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ» – 100 грн).  
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Враховуючи інформацію з відкритих джерел, власником ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, з розміром внеску до статутного 

капіталу 60 грн, є народний депутат України Шуфрич Нестор Іванович, який 

очолює Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова. До 

повноважень Комітету з питань свободи слова належить: забезпечення свободи 

слова; права громадян на інформацію; захист прав та свобод працівників засобів 

масової інформації; гарантії діяльності засобів масової інформації, захист прав 

журналістів і працівників засобів масової інформації.       

Додатково зауважується, якщо у особи наявний приватний інтерес у сфері, 

в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може 

вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на 

вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», це є потенційним 

конфліктом інтересів. 

Проаналізувавши у ході перевірки структуру власності, надані пояснення та 

документи ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, перевіркою встановлено порушення 

вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення, оскільки неможливо встановити той факт, що Панченко Діана 

Віталіївна здійснює значний або вирішальний вплив на управління та/або 

діяльність ліцензіата. Саме ця умова є однією із складових при визнанні 

структури власності прозорою. 

Крім того, під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги, що 

03.11.2021 до Національної ради надійшла заява (вх. № 2/1257 від 03.11.2021) 

про переоформлення ліцензії на мовлення  НР № 01464-м від 12.02.2019 у зв’язку 

зі зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та 

відомостей про пов’язаних осіб. Так, згідно з поданими документами власниками 

ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, є сорок фізичних осіб з часткою 1 

% і одна фізична особа (Шуфрич Н.І.) з часткою 60 %. Кінцевим бенефіціарним 

власником визначено Шуфрича Н.І. Крім того, ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 

надано копію договору управління майном від 27.09.2021 (далі – договір). Згідно 

з договором Шуфрич Н.І. передав ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ІННОВАЦІЯ» 

управління корпоративними правами, які виникають в ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ, що становить 60 % статутного капіталу ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ. 

Такі відомості є додатковою інформацією щодо предмета здійсненої 

позапланової виїзної перевірки, що впливає на результати розгляду питання про 

порушення ліцензіатом законодавства та не була відома на дату проведення 

відповідної перевірки, у зв’язку з чим, керуючись абзацом восьмим 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 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із змінами)), зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626, Національна рада на 

підставі пункту «б» частини першої статті 74 Закону України «Про телебачення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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і радіомовлення» має право прийняти рішення про проведення додаткової 

перевірки. 

У зв’язку з цим на засіданні рішенням Національної ради від 08.12.2021  

№ 2024 було призначено додаткову виїзну перевірку ТОВ «ТАЙМ МЕДІА»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 09.12.2021 № 5а/265 

було здійснено додаткову виїзну перевірку ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ  

(НР № 01464-м від 12.02.2019, супутникове мовлення, логотип: «ПЕРШИЙ 

НЕЗАЛЕЖНИЙ»), за результатами якої складено Акт № 220 від 21.12.2021. 

Про проведення додаткової виїзної перевірки ТОВ «ТАЙМ МЕДІА»,  

м. Київ, було повідомлено рекомендованим листом від 10.12.2021 № 70, який 

ліцензіат отримав 10.12.2021. 

У ході перевірки 21.12.2021 на підставі наданих документів ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ, було з’ясовано наступне. 

На звернення уповноважених осіб Національної ради ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ, надало пояснення стосовно того, яким чином здійснюється 

управління майном, приймаються рішення щодо фінансових, кадрових питань та 

питань оперативно-господарської діяльності.  

Управління майном, прийняття рішень щодо фінансових, кадрових питань 

та питання оперативно-господарської діяльності ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 

здійснюється у відповідності до Статуту товариства в редакції від 23.10.2018. 

Відповідно до статті 7 Статуту товариства майно товариства складають 

матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є 

товариство. Товариство є власником майна: переданого йому засновниками та 

учасниками у власність як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої 

товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого 

майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Відповідно до статті 8 

Статуту органами управління товариства є: вищий орган управління – Загальні 

збори учасників, через які в прийнятті важливих рішень приймають участь всі 

учасники товариства, які складаються з учасників або їх представників. 

Виконавчий орган управління, який формується вищим органом і здійснює 

керівництво поточною діяльності товариства – директор. Повноваження органів 

управління ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, визначені у статтях 9 та 10 Статуту. 

Зокрема, відповідно до п. 10.1.2 та п. 10.1.3 статті 10 Статуту директор здійснює 

керівництво усією поточної діяльності товариства; до компетенції директора 

товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточної 

діяльності товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів учасників товариства. Таким чином, управління майном, 

прийняття рішень щодо фінансових, кадрових питань та питань оперативно- 

господарської діяльності здійснює керівник товариства, крім питань, що 

відповідно до статті 9 Статуту віднесені до виключної компетенції Загальних 

зборів учасників товариства. 

На звернення уповноважених осіб Національної ради щодо надання 

пояснення та документів стосовно того, яким чином забезпечується вирішальний 

вплив кінцевим бенефіціарним власником Шуфричем Н.І. на ТОВ «ТАЙМ 
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МЕДІА», м. Київ, через ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ІННОВАЦІЯ», м. Київ, компанія 

повідомила:  

100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, належить 

ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ». 24.09.2021 власником 60% частки 

статутного капіталу ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, став Шуфрич 

Нестор Іванович. Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про 

телебачення і  радіомовлення» власником суб’єкта інформаційної діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення є фізична особа або юридична особа, 

стосовно якої не існує фізичних осіб, яка володіє прямою або опосередкованою 

істотною участю суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення (крім фізичних осіб, які здійснюють опосередковане володіння 

істотною участю виключно за дорученням, за відсутності інших ознак 

опосередкованого володіння). Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є 

власником суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. Згідно норми тієї ж статті істотна участь - пряме та/або 

опосередковане володіння особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і 

більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) 

суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення або 

незалежна від формального володіння можливість значного впливу на 

управління таким суб’єктом інформаційної діяльності. Особа визнається 

власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює вона 

контроль прямого власника істотної участі в суб’єкті інформаційної діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу 

володіння корпоративними правами зазначеного суб’єкта інформаційної 

діяльності. Враховуючи наведене у статті 1 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» визначення контролю як володіння часткою статутного капіталу 

юридичної особи у розмірі більш як 50%, крім привілейованих акцій, або правом 

на більш як 50% голосів у вищому органі управління юридичної особою, або 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління юридичною особою 

на основі правочину, Шуфрич Н.І., якому належить 60% частки у статутному 

капіталі ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ, здійснює контроль над 

цим товариством. З огляду на це Шуфрич Н.І. опосередковано володіє істотною 

участю в ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, в розмірі 100 % через ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ. Відповідно до визначення, наведеного 

у статті 1 Закону України «Про телебачення радіомовлення», кінцевий 

бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від 

формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на 

управління або господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення безпосередньо або через інших осіб, який 

здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування 

всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на 

формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які 

надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати 

обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, 

або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або 
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опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією 

особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними 

особами часткою в суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. З огляду на це, Шуфрич Н.І. має можливість здійснювати вплив 

на ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, шляхом опосередкованого (через ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», м. Київ) володіння однією особою самостійно 

часткою в товаристві та є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 

ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ. 

Також, компанія звертає увагу, що Шуфрич Н.І. є народним депутатом 

України. З огляду на це, відповідно до положень статті 36 Закону України «Про 

запобігання корупції» з метою запобігання конфлікту інтересів Шуфричем Н.І. 

27.09.2021 було укладено договір управління майном №б/н, за яким передані 

корпоративні права (60% частки в статутному капіталі) ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ, в управління ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ІННОВАЦІЯ», м. Київ.  

Відповідно до п. 1.2. Договору управління під здійсненням повноважень з 

управління корпоративними частками мається на увазі реалізація ТОВ 

«КОМЕРЦІЙНА ІННОВАЦІЯ», м. Київ, прав учасника ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ 

НОВИНИ», м. Київ, відповідно до Статуту ТОВ «МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», 

м. Київ, чинного законодавства України  та Договору управління. В той же час, 

зазначає в поясненнях компанія, права ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ІННОВАЦІЯ»,  

м. Київ, як управителя обмежені відповідно до п. 3.2. Договору управління, 

згідно якого ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ІННОВАЦІЯ», м. Київ, не має права вчиняти 

певні дії. Крім цього, відповідно до п. 10.5 Договору управління Шуфрич Н.І. 

може достроково припинити дію Договору управління в будь-який момент. 

Проаналізувавши подану до Національної ради структуру власності, надані 

пояснення та документи ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, перевіркою не 

встановлено порушення ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, вимог частини четвертої 

статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Структура 

власності ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 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.  

ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, визначило кінцевим бенефіціарним 

власником Шуфрича Н.І., який одночасно є народним депутатом України та 

головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. До предмету 

відання Комітету з питань свободи слова належить: забезпечення свободи слова; 

права громадян на інформацію; захист прав та свобод працівників засобів 

масової інформації; гарантії діяльності засобів масової інформації, захист прав 

журналістів і працівників засобів масової інформації. Голова Комітету Верховної 

Ради України з питань свободи слова, також, має і власні повноваження, які 

визначено статтею 34 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 

та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». Відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції», якщо у особи наявний приватний 
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інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 

прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень, може мати місце потенційний конфлікт інтересів. 

Розглянувши Акт № 220 від 21.12.2021 додаткової виїзної перевірки ТОВ 

«ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, керуючись частиною першою статті 70 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про результати додаткової виїзної перевірки ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ, взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА», м. Київ. 

3. Направити інформацію про результати додаткової виїзної перевірки ТОВ 

«ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, до Національного агентства з питань запобігання 

корупції для відповідного реагування в межах компетенції. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


