
Додаток 1

до Порядку подання телерадіоорганізаціями

та провайдерами програмної послуги

інформації про структуру власності

(підпункт 1 пункту 1 розділу II)

ФОРМА № 1

ВІДОМОСТІ

про власників істотної участі, інших пов'язаних осіб, а також кінцевих бенефіціарних власників 

станом на 31 грудня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Ваше радіо», м. Херсон, код ЄДРПОУ 24960420

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

Розміщено на офіційному вебсайті: http://www.radioroks.ua/stat/article/444-struktura-vlasnosti.html

(пряме гіперпосилання на інформацію про структуру власності)

Повідомлення про відсутність змін у структурі власності: Змін у структурі власності у 2022 році не відбувалось.

(подається відповідно до пункту 5 розділу III Порядку)
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1

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Техномедіа-Р»

Україна
Код ЄДРПОУ 

35032036

01135, м. Київ,                                                  

вул. Павлівська, 29-б,                          

к. 16

100% 100%

Володіє 100% статутного капіталу 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія 

«Ваше радіо»

2
Мироненко Володимир 

Вікторович
Україна 13.11.1976 р.н. м. Херсон 100% 100%

Кінцевий власник, якому належить 

100% статутного капіталу Товариства 

з обмеженою відповідальністю 

«Техномедіа-Р». є директором та 

кінцевим бенефіціарним власником.

Власники істотної 

участі, інші пов'язані 

особи, кінцеві 

бенефіціарні власники

Країна
Ідентифікаційні 

дані
Адреса

Розмір участі особи у 

суб’єкті інформаційної 

діяльності, %

Опис взаємозв’язку



3

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Телерадіомовна компанія 

«Унісон плюс»

Україна
Код ЄДРПОУ 

32016577

14017, м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 114

Юридична особа, в якій Мироненко 

Володимир Вікторович має істотну 

участь та є кінцевим бенефіціарним 

власником.

4

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Телерадіокомпанія 

«Новий день»

Україна
Код ЄДРПОУ 

37298045

25006, м. Кропивницький,                                                          

вул. Арсенія 

Тарковського, будинок 

57/82, офіс 3

Юридична особа, в якій Мироненко 

Володимир Вікторович має істотну 

участь та є кінцевим бенефіціарним 

власником.

5

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Теле-

радіо компанія «Юніо 

Плюс»

Україна
Код ЄДРПОУ 

23490946

04080, м. Київ,                                               

вул. В. Хвойки, 15/15

Юридична особа, в якій Мироненко 

Володимир Вікторович має істотну 

участь та є кінцевим бенефіціарним 

власником.

6

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ХЕРСОН-СОЛАР»

Україна
Код ЄДРПОУ 

41042314

74989, Херсонська обл.,                                                  

м. Нова Каховка,                                                     

м. Таврійськ,                                           

вул. Незалежності, 

будинок 29а

Юридична особа, в якій Мироненко 

Володимир Вікторович має істотну 

участь та є кінцевим бенефіціарним 

власником

7

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ТАВРІЙСЬК-СОЛАР»

Україна
Код ЄДРПОУ 

41039673

74989, Херсонська обл.,                                                  

м. Нова Каховка,                                                     

м. Таврійськ,                                           

вул. Незалежності, 

будинок 29а

Юридична особа, в якій Мироненко 

Володимир Вікторович має істотну 

участь та є кінцевим бенефіціарним 

власником

8

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ХЕРСОН МЕДІА ГРУП»

Україна
Код ЄДРПОУ 

39297792

73000, м. Херсон,                                                     

вул. 49 Гвардійської 

дивізії, будинок 41, 

квартира 53

Юридична особа, в якій Мироненко 

Володимир Вікторович є керівником 

(посада уповноваженої особи) (підпис)

(дата)

представник за довіреністю

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

067 445 08 68

(контактний телефон)

Володимир ГОНЧАРЕВСЬКИЙ


