
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1334 

 

23.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про заяву ПП «ТРК «ТТ»,  

м. Нікополь Дніпропетровської обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії на  

мовлення (НР № 00521-м від 03.07.2009) 

(ефірне, позивні: «АВТОРАДІО») 
 

До Національної ради надійшла заява ПП «ТРК «ТТ», м. Нікополь 

Дніпропетровської обл. (місцезнаходження: вул. К. Лібкнехта, 173/1,                         

м. Нікополь, 53207; директор Юрій Миколайович Плюта), щодо продовження 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 00521-м від 03.07.2009. За час розгляду 

вказаної заяви у заявника змінився власник, у зв’язку з чим заявник подав 

відповідну заяву про переоформлення ліцензії, нову структуру власності та 

форму 2 (відомості про власників істотної участі) станом на 30.05.2016.  

З метою нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами 

програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) та про структуру власності 

телерадіоорганізації або провайдерів програмної послуги, враховуючи те, що 

подані документи не відповідають вимогам щодо прозорості структури 

власності заявника, так як відомості про кінцевого бенефіціарного власника 

ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (код ЕДРПОУ 40317633), власника Заявника, в 

Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

відсутні, виникла необхідність отримання від ПП «ТРК «ТТ» інформації та 

підтверджуючих документів володіння громадянином України – Морою 

Валентином Миколайовичем корпоративними правами компаній SILVER 

PRIME INC LIMITED (код 2140001), Гонконг, та ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» 

(код ЕДРПОУ 40317633). 

Керуючись статтями 12, 24, 29, 31, 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 13, 18, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Порядком подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності, затвердженим рішенням Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення від 21.01.2016 № 2, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Враховуючи вимоги частини сьомої статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», залишити заяву ПП «ТРК «ТТ» щодо 
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продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00521-м від 03.07.2009 без 

розгляду. 

2. Повернути ліцензійну документацію № 7/1572 від 30.12.2015 ПП «ТРК 

«ТТ». 

3. Звернути увагу ПП «ТРК «ТТ» на передбачене пунктом сьомим статті 

24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» право усунути причини, 

що стали підставою для повернення документів без розгляду, а саме, надати 

інформацію та її підтвердження відповідними документами, включаючи, але не 

обмежуючись наступними: 

- Витяг з Реєстру компаній Гонконга (Hong Kong Companies Registry) – 

який підтверджує володіння громадянином України – Морою Валентином 

Миколайовичем корпоративними правами компанії SILVER PRIME INC 

LIMITED (код 2140001), Гонконг; 

- Сертифікат про правоздатність та дієздатність компанії (Incumbency 

certificate) SILVER PRIME INC LIMITED (код 2140001), Гонконг, що містить, 

включаючи, але не обмежуючись, наступні дані: реєстраційні дані компанії, 

інформацію про призначеного директора (директорів), розмір статутного 

фонду, склад акціонерів тощо; 

- Копії правочину (правочинів) про набуття прав володіння громадянином 

України – Морою Валентином Миколайовичем корпоративними правами 

компаній SILVER PRIME INC LIMITED (код 2140001), Гонконг, та ТОВ 

«ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (код ЄДРПОУ 40317633). 

4. На виконання повноважень Національної ради, передбачених статтею 

13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», зобов`язати ПП «ТРК «ТТ» надати інформацію та 

підтверджуючі документи про володіння громадянином України Морою 

Валентином Миколайовичем корпоративними правами компаній SILVER 

PRIME INC LIMITED (код 2140001), Гонконг, та ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» 

(код ЄДРПОУ 40317633), а саме: 

- Витяг з Реєстру компаній Гонконга (Hong Kong Companies Registry) – 

який підтверджує володіння громадянином України – Морою Валентином 

Миколайовичем корпоративними правами компанії SILVER PRIME INC 

LIMITED (код 2140001), Гонконг; 

- Сертифікат про правоздатність та дієздатність компанії (Incumbency 

certificate) SILVER PRIME INC LIMITED (код 2140001), Гонконг, що містить, 

включаючи, але не обмежуючись, наступні дані: реєстраційні дані компанії, 

інформацію про призначеного директора (директорів), розмір статутного 

фонду, склад акціонерів тощо; 

- Копії правочину (правочинів) про набуття прав володіння громадянином 

України – Морою Валентином Миколайовичем корпоративними правами 

компаній SILVER PRIME INC LIMITED (код 2140001), Гонконг, та ТОВ 

«ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (код ЄДРПОУ 40317633). 
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5. Управлінню ліцензування до повернення заявникові ліцензійної 

документації № 7/1572 від 30.12.2015 забезпечити зняття фотокопій з вказаної 

ліцензійної документації та їх збереження в Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


