
ФОРМА № 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

про подання інформації про структуру власності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення 
21.01.2016 № 2

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 "Телерадіокомпанія Рівне 1"
(зазначається повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2020 звітний рік діяльності про свою 
структуру власності у складі таких документів:

1. Форма №2. Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2020 року
2. Форма №3. Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2020 року

3. Форма №4. Відомості про зміни у структурі власності у 2020 звітному році
4. Форма №5. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2020 року

5. Схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня 2020 року
(зазначається перелік документів, що подаються)

Документи подаються:

у паперовому вигляді на 15 аркушах (зазначається загальна кількість);

в електронній формі: на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради.

Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ розміщена у мережі 
Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: https://rivne1.tv/.

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.

Д и ректор Д у ш н а  Л .В .

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

17.03.2021 Ю ри скон сульт, М ан ькут  Т .В . + 380509010000

(дата) (посада, прізвище, ін іц іали  виконавця) (телефон виконавця)

https://rivne1.tv/


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення 
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 2

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Рівне 1”
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п Власник істотної 
участі Країна Ідентифікаційні

дані Адреса

Розмі
суб’єк

ді

р участі особи у 
ті інформаційної 
яльності. % Опис

взаємозв’язку
пряма опосере

дкована сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Дочірнє
підприємство

"Телерадіокомпанія
"АВЕРС"

Відкритого
акціонерного
товариства

"Корпорація
"АВЕРС"

Україна 21755180

43020, Україна, 
місто Луцьк, вулиця 

Електроапаратна, 
будинок 3

100 100

Власник суб'єкта 
інформаційної 

діяльності, володіє 
100% часток у 

статутному капіталі



2

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЛИБІДЬ СЕРВІС"

Україна 41074718

03039, Україна, 
місто Київ, проспект 

Г олосіївський, 
будинок 6

100 100

Власник (з часткою 
100% статутного 

капіталу) ДП ТРК 
"АВЕРС", якому 
належить 100% 
часток суб'єкта 
інформаційної 

діяльності

3
Осикіна Людмила 

Іванівна Україна 26.07.1980

Україна, Київська 
область, 

Вишгородський 
район,

с. Гаврилівка

25 25

Контролер (учасник 
з часткою 25% 

статутного капіталу 
ТОВ "ЛИБІДЬ 

СЕРВІС") ДП ТРК 
"АВЕРС", якому 
належить 100% 
часток суб'єкта 
інформаційної 

діяльності

4
Московка Наталія 

Олександрівна Україна 08.09.1977 Україна, місто 
Луцьк 25 25

Контролер (учасник 
з часткою 25% 

статутного капіталу 
ТОВ "ЛИБІДЬ 
СЕРВІС") та 

директор (здійснює 
вирішальний вплив, 

як директор) ДП 
ТРК "АВЕРС", 

якому належить 
100% часток суб'єкта 

інформаційної 
діяльності



5
Коробко Володимир 

Іванович Україна 31.01.1963 Україна, місто 
Луцьк 25 25

Контролер ДП ТРК 
"АВЕРС", якому 
належить 100% 
часток суб'єкта 
інформаційної 

діяльності

6
Луцака Олександр 

Васильович Україна 13.10.1959 Україна, місто 
Луцьк 25 25

Контролер(учасник 
з часткою 25% 

статутного капіталу 
ТОВ "ЛИБІДЬ 

СЕРВІС") ДП ТРК 
"АВЕРС", якому 
належить 100% 
часток суб'єкта 
інформаційної 

діяльності

________ Директор_________
(посада уповноваженої особи)

_______________________ ___________________Дуніна Л.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

17.03.2021_____________ ___________Юрисконсульт, Манькут Т.В._______  +380509010000
(посада, прізвище, ініціали виконавця)(дата) (телефон виконавця)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення 
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 3

Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Рівне 1”
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п Пов’язана особа Країна Ідентифікаційні
дані Адреса Тип пов’язаної 

особи

Опис взаємозв’язку особи 
із суб’єктом інформаційної 

діяльності

1 2 3 4 5 6 7

1

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"АВЕРС" Відкритого 
акціонерного 
товариства

"Корпорація "АВЕРС"

Україна 41074718

03039, Україна, 
місто Київ, проспект 

Г олосіївський, 
будинок 6

1
Власник суб'єкта інформаційної 
діяльності, володіє 100% часток 

у статутному капіталі



2

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЛИБІДЬ СЕРВІС"

Україна 41074718

03039, Україна, 
місто Київ, проспект 

Г олосіївський, 
будинок 6

3

Власник (з часткою 100% 
статутного капіталу) ДП ТРК 

"АВЕРС", якому належить 
100% часток суб'єкта 

інформаційної діяльності

3
Осикіна Людмила 

Іванівна Україна 26.07.1980

Україна, Київська 
область, 

Вишгородський 
район, с. Гаврилівка

3

Контролер (учасник з часткою 
25% статутного капіталу ТОВ 

"ЛИБІДЬ СЕРВІС") ДП ТРК 
"АВЕРС", якому належить 

100% часток суб'єкта 
інформаційної діяльності

4
Осикіна Лідія 

Остапівна Україна 16.11.1949

Україна, Київська 
область, 

Вишгородський 
район, с. Гаврилівка

4
Мати власника істотної участі 

(кінцевого бенефіціара) 
Осикіної Людмили Іванівни

5
Московка Наталія 

Олександрівна Україна 08.09.1977 Україна, місто 
Луцьк 3

Контролер (учасник з часткою 
25% статутного капіталу ТОВ 

"ЛИБІДЬ СЕРВІС") та директор 
(здійснює вирішальний вплив, 

як директор) ДП ТРК "АВЕРС", 
якому належить 100% часток 

суб'єкта інформаційної 
діяльності



6 Московка Галина 
Володимирівна Україна 11.12.1954 Україна, місто 

Луцьк, 4

Мати власника істотної участі 
(кінцевого бенефіціара) 

Московки Наталії 
Олександрівни

7 Московка Олександр 
Микитович Україна 20.02.1955 Україна, місто 

Луцьк 4

Батько власника істотної участі 
(кінцевого бенефіціара) 

Московки Наталії 
Олександрівни

8
Люлька Віталія 

Віталіївна Україна 08.08.2002 Україна, місто 
Луцьк 4

Донька власника істотної участі 
(кінцевого бенефіціара) 

Московки Наталії 
Олександрівни

9
Г арсієва Айшат 

Вахаївна Україна 23.04.2013 Україна, місто 
Луцьк

4

Донька власника істотної участі 
(кінцевого бенефіціара) 

Московки Наталії 
Олександрівни

10
Коробко Володимир 

Іванович Україна 31.01.1963 Україна, місто 
Луцьк 3

Контролер (учасник з часткою 
25% статутного капіталу ТОВ 

"ЛИБІДЬ СЕРВІС") ДП ТРК 
"АВЕРС", якому належить 

100% часток суб'єкта 
інформаційної діяльності



11
Коробко Тетяна 

Ярославівна Україна 19.02.1971 Україна, місто 
Луцьк 4

Дружина власника істотної 
участі (кінцевого бенефіціара) 

Коробко Володимира Івановича

12 Коробко Ольга 
Володимирівна Україна 20.06.1991 Україна, місто 

Луцьк
4

Донька власника істотної участі 
(кінцевого бенефіціара) 

Коробко Володимира Івановича

13 Коробко Максим 
Володимирович Україна 20.05.1997 Україна, місто 

Луцьк 4
Син власника істотної участі 

(кінцевого бенефіціара) 
Коробко Володимира Івановича

14
Луцака Олександр 

Васильович Україна 13.10.1959 Україна, місто 
Луцьк 3

Контролер (учасник з часткою 
25% статутного капіталу ТОВ 

"ЛИБІДЬ СЕРВІС") ДП ТРК 
"АВЕРС", якому належить 

100% часток суб'єкта 
інформаційної діяльності

15 Луцака Ірина 
Олександрівна Україна 20.05.1961 Україна, місто 

Луцьк 4

Дружина власника істотної 
участі (кінцевого бенефіціара) 

Луцаки Олександра 
Васильовича

16
Д у н іт  Людмила 

Василівна Україна 08.12.1985

Україна, Рівненська 
область,

Рівненський район, 
село Колоденка

2 Керівник (директор) суб'єкта 
інформаційної діяльності



17

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю "Ло 
Бізнес Консалтинг"

Україна 39137307

03680, Україна, 
місто Київ, вулиця 

Анрі Барбюса, 
будинок 37/1 літ. Б

5

Власник істотної участі 
суб'єкта інформаційної 

діяльності Осикіна Л.І. є 
власником істотної участі 

пов'язаної юридичної особи

18

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Фінансова компанія 

"Фінєвровектор"

Україна 41675267

03058, Україна, 
місто Київ, вулиця 
Лебедєва-Кумача, 
будинок 5, н/п 134

5

Власник істотної участі 
суб'єкта інформаційної 

діяльності Осикіна Л.І. є 
власником істотної участі 
(кінцевим бенефіціаром) 

пов'язаної юридичної особи

Директор Душна Л.В.
(посада уповноваженої особи] (підпис) (прізвище, ініціали)

17.03.2021 Юрисконсульт. Манькут Т.В. +380509010000
(посада, прізвище, ініціали виконавця)(дата) (телефон виконавця)



ФОРМА № 4

ВІДОМОСТІ

про зміни у структурі власності у 2020 звітному році
Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Рівне 1”

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення

Національної ради України 
з питань телебачення 

і радіомовлення 
21.01.2016 № 2

№ з/п Особа, щодо якої відбулась зміна Дата зміни Опис зміни Тип правочину та документ, на підставі якого 
відбулась зміна

1 2 3 4 5

1 Данилов Віктор Євгенович 01.09.2020

Особа перестала бути 
власником істотної участі у 

суб’єкті інформаційної 
діяльності внаслідок продажу 

частки (50%) у статутному 
капіталі суб'єкта інформаційної 

діяльності

Договір купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020



2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РІВЕНЬ ЛТД»

01.09.2020

Особа перестала бути 
власником істотної участі у 

суб’єкті інформаційної 
діяльності внаслідок продажу 

частки (50%) у статутному 
капіталі суб'єкта інформаційної 

діяльності

Договір купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

3 Мімра Надія Степанівна 01.09.2020

Особа перестала бути 
власником істотної участі у 

суб’єкті інформаційної 
діяльності внаслідок продажу 
ТОВ "РІВЕНЬ ЛТД" частки 
(50%) у статутному капіталі 

суб'єкта інформаційної 
діяльності

Договір купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

4 Г ода Маріян Адамович 01.09.2020

Особа перестала бути кінцевим 
бенефіціарним власником 

суб’єкта інформаційної 
діяльності внаслідок продажу 
ТОВ "РІВЕНЬ ЛТД" частки 
(50%) у статутному капіталі 

суб'єкта інформаційної 
діяльності

Договір купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

5

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія "АВЕРС" 

Відкритого акціонерного товариства 
"Корпорація "АВЕРС"

01.09.2020

Особа набула пряму істотну 
участь у суб’єкті інформаційної 
діяльності шляхом придбання 
частки (100%) у статутному 

капіталі суб'єкта інформаційної 
діяльності

Договори купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020



6 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛИБІДЬ СЕРВІС"

01.09.2020

Особа набула опосередковану 
істотну участь (100%) у суб’єкті 

інформаційної діяльності 
внаслідок придбання ДП ТРК 

"АВЕРС" частки (100%) у 
статутному капіталі суб'єкта 

інформаційної діяльності

Договори купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

7 Осикіна Людмила Іванівна 01.09.2020

Особа набула опосередковану 
істотну участь (25%) у суб’єкті 

інформаційної діяльності 
внаслідок придбання ДП ТРК 

"АВЕРС" частки (100%) у 
статутному капіталі суб'єкта 

інформаційної діяльності

Договори купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

8 Московка Наталія Олександрівна 01.09.2020

Особа набула опосередковану 
істотну участь (25%) у суб’єкті 

інформаційної діяльності 
внаслідок придбання ДП ТРК 

"АВЕРС" частки (100%) у 
статутному капіталі суб'єкта 

інформаційної діяльності

Договори купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

9 Коробко Володимир Іванович 01.09.2020

Особа набула опосередковану 
істотну участь (25%) у суб’єкті 

інформаційної діяльності 
внаслідок придбання ДП ТРК 

"АВЕРС" частки (100%) у 
статутному капіталі суб'єкта 

інформаційної діяльності

Договори купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020



10 Луцака Олександр Васильович 01.09.2020

Особа набула опосередковану 
істотну участь (25%) у суб’єкті 

інформаційної діяльності 
внаслідок придбання ДП ТРК 

"АВЕРС" частки (100%) у 
статутному капіталі суб'єкта 

інформаційної діяльності

Договори купівлі-продажу частки 
статутного капіталу ТОВ 

"Телерадіокомпанія Рівне 1" від 
01.09.2020

Директор______________  ______________________ _________ Дуніна Л.В.

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

17.03.2021 Юрисконсульт, Манькут Т.В. +380509010000

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення 
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 5

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Рівне 1”
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п
Кінцевий

бенефіціарний
власник

Країна
Ідентифікаційні

дані Адреса
Опис взаємозв’язку

1 2 3 4 5 6

1
Осикіна Людмила 

Іванівна
Україна 26.07.1980

Україна, Київська область, 
Вишгородський район, 

с. Гаврилівка

Контролер (учасник з 
часткою 25% статутного 
капіталу ТОВ "ЛИБІДЬ 

СЕРВІС") ДП ТРК "АВЕРС", 
якому належить 100% часток 

суб'єкта інформаційної 
діяльності



2
Московка Наталія 

Олександрівна
Україна 08.09.1977 Україна, місто Луцьк

Контролер (учасник з 
часткою 25% статутного 
капіталу ТОВ "ЛИБІДЬ 

СЕРВІС") ДП ТРК "АВЕРС", 
якому належить 100% часток 

суб'єкта інформаційної 
діяльності

3
Коробко

Володимир
Іванович

Україна 31.01.1963 Україна, місто Луцьк

Контролер (учасник з 
часткою 25% статутного 
капіталу ТОВ "ЛИБІДЬ 

СЕРВІС") ДП ТРК "АВЕРС", 
якому належить 100% часток 

суб'єкта інформаційної 
діяльності

4
Луцака Олександр 

Васильович Україна 13.10.1959 Україна, місто Луцьк

Контролер (учасник з 
часткою 25% статутного 
капіталу ТОВ "ЛИБІДЬ 

СЕРВІС") ДП ТРК "АВЕРС", 
якому належить 100% часток 

суб'єкта інформаційної 
діяльності

_________ Директор__________
(посада уповноваженої особи)

_________________________  _________Дуніна Л.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

17.03.2021_____________  ___________ Юрисконсульт, Манькут Т.В.________ +380509010000
(посада, прізвище, ініціали виконавця)(дата) (телефон виконавця)



Додаток
до Порядку подання телерадіоорганізаціями 
та провайдерами програмної послуги інформації 
про структуру власності 
(пункт 4 розділу ІІ)

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності 
ТОВ "ТЕЛЕРАДЮКОМПАНІЯ РІВНЕ 1’’ станом на 31 грудня 2020 року

_________ Директор__________
(посада уповноваженої особи)

_________________________  _________Дуніна Л.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

17.03.2021_____________  ___________ Юрисконсульт, Манькут Т.В.________ +380509010000
(посада, прізвище, ініціали виконавця)(дата) (телефон виконавця)


