
       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 Марс-ТВ»

     

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2016 

звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

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

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

3. Відомості про зміни у структурі власності у 2016 звітному році

4. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2016 року

5. Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної 

діяльності

       Документи подаються: 

       у паперовому вигляді на 6 (шести) аркушах; 

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

      Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена у 

мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: 

www.marstv.com.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.

                                 Генеральний директор                             _____________________                                     Семчук І.О.

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

                             ____________________

                                         (дата)  

                      

Повідомлення про подання інформації про структуру власності



пряма
опосере-

дкована
сукупна

1 3 6 7 8

1 Україна 65  - 65

2 Україна 30  - 30

3 Україна 5  - 5Україна, м.Київ

                                    Генеральний директор                                                       ___________________________                                                         Семчук І.О.

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

                      

                      ________________________________                    ______________________________________________                       ________________________

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

Країна
Власник істотної 

участі
№ з/п

Опис 

взаємозв’язку

Розмір участі особи у 

Учасник, якому 

належить частка 5% 

статутного капіталу

Полхович Галина 

Олександрівна

Адреса
Ідентифікаційні 

дані

9

Учасник, якому 

належить частка 65% 

статутного капіталу

5

Україна, м.Київ

   Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Марс-ТВ»

  (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2016 року

Лабунський Юрій 

Олександрович

Мамзін Сергій 

Вікторович

Учасник, якому 

належить частка 30% 

статутного капіталу

2 4

Україна, м.Київ



1 3

1 Україна

2 Україна

3 Україна

4 Україна

5 Україна

                                 Генеральний директор                                                  _____________________________________                                               Семчук І.О.

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

                      

                      ________________________________                    ______________________________________________                       ________________________

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

Особа 3 є директором субєкта 

інформаційної діяльностіУкраїна, м.Київ 2

Семчук Ігнат 

Олександрович

ТОВ "НВО 

"Інформаційні 

технології"

Особа 4 є юридичною особою, 

у якій Особа 1 є власником 

істотної участі5

м.Київ, 

вул.Поліська,1231168846

Особа 5 є власником істотної 

участі суб’єкта інформаційної 

діяльності

Полхович Галина 

Олександрівна Україна, м.Київ 1

2

Лабунський Юрій 

Олександрович

6 7

Ідентифікаційні 

дані

1

Особа 1 є власником істотної 

участі суб’єкта інформаційної 

діяльностіУкраїна, м.Київ

Мамзін Сергій 

Вікторович

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

Тип пов'язаної 

особи

Опис взаємозв’язку особи 

із суб'єктом інформаційної 

діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Марс-ТВ"

  (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

КраїнаПов'язана особа№ з/п Адреса

Особа 2 є власником істотної 

участі суб’єкта інформаційної 

діяльності

54

Україна, м.Київ 1



1

1

                                    Генеральний директор                                          _____________________________________                                                Семчук І.О.

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

                      

                      ________________________________                    ______________________________________________                       ________________________

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

№ з/п

-

Дата зміни

-

2 5

-

4

-

3

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Марс-ТВ»

  (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Відомості про зміни у структурі власності у 2016 звітному році 

Тип правочину та 

документ, 

на підставі якого відбулась 

зміна

Особа, щодо якої відбулась 

зміна
Опис зміни



1

1

2

3

                                   Генеральний директор                                          _____________________________________                                            Семчук І.О.

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

                      

                      ________________________________                    ______________________________________________                       ____________________

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

Кінцевий 

бенефіціарний 

власник

№ з/п

Полхович Галина 

Олександрівна Україна

Країна Адреса

4 5

Учасник, якому належить 

частка 5% статутного капіталу 

субєкта інформаційної 

діяльностіУкраїна, м.Київ

Україна, м.Київ

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2016 року

Лабунський Юрій 

Олександрович

Мамзін Сергій 

Вікторович

Україна, м.Київ

6
Учасник, якому належить 

частка 65% статутного капіталу 

субєкта інформаційної 

діяльності

Учасник, якому належить 

частка 30% статутного капіталу 

субєкта інформаційної 

діяльності

3

   Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Марс-ТВ»

  (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Україна

Україна

2

Ідентифікаційні 

дані
Опис взаємозв’язку



Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

65% 

  ТОВ «ТРК  «Марс-ТВ» 

Лабунський Юрій 

Олександрович 

Україна 

 

Мамзін Сергій 

Вікторович 

Україна 

 

Полхович Галина 

Олександрівна 

Україна 

 

  30%    5% 


