
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1959 

 

31.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «Академія»,  

м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на  

мовлення (НР № 00923-м від 10.07.2002) 

(ефірне, логотип: «КРТ КИЇВ») 

 

До Національної ради надійшла заява ТОВ «ТРК «Академія», м. Київ 

(місцезнаходження: просп. Перемоги, буд. 136, к. 34 м. Київ, 03115; директор  

Віктор Михайлович Павленко), щодо продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 00923-м від 10.07.2002.  

Відповідно до статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає 

інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера 

програмної послуги. Ця інформація повинна містити інформацію про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) 

телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо 

засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або 

паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Оскільки ТОВ «ТРК «Академія» не надало передбачені законодавством 

інформацію та документи, Національної радою, враховуючи вимоги частини 7 

статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 09.06.2016 було 

прийнято рішення № 1266 про залишення заяви ТОВ «ТРК «Академія»,  

м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00923-м від 

10.07.2002 без розгляду. 

Пунктом 2 зазначеного рішення було передбачено повернути ТОВ «ТРК 

«Академія» документи для усунення зазначених у рішенні причин, що стало 

підставою для залишення заяви про продовження ліцензії на мовлення без   

розгляду та проінформовано ТОВ «ТРК «Академія» про право повторно подати 

до Національної ради виправлені документи.  

21.06.2016 до Національної ради надійшли документи ТОВ «ТРК 

«Академія» з визначенням пов’язаної особи – директора Павленка В.М., а 
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також надано декларацію кінцевого бенефіціарного власника - Еспарон Сандри 

Джини – громадянки Сейшельських островів. 

Крім того, 30.06.2016 ТОВ «ТРК «Академія» надало до Національної ради 

уточнений список пов’язаних осіб, до якого  включило крім Павленка В.М. 

ТОВ «ТЛС-100» та Компанію «ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД». 

19.07.2016 ТОВ «ТРК «Академія» надало до Національної ради 

інформацію, що кінцевим бенефіціарним власником компанії є Носов В.В., та у 

зв’язку зі зміною кінцевого бенефіціарного власника, надало декларацію 

Носова В.В.  

На підтвердження зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТРК 

«Академія» 19.08.2016 року додало до матеріалів справи Договір купівлі-

продажу (відступлення) частки в статутному капіталі товариства від 01.07.2016. 

Відповідно до зазначеного договору частка в розмірі 100% статутного 

капіталу Компанії «ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» була відчужена за 

100, 00 (сто) фунтів стерлінгів громадянкою Еспарон громадянину Носову В.В. 

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманої на запит 

Національної ради, станом на 31.08.2016 власником ТОВ «ТРК «Академія» є 

ТОВ «ТЛС-100» та Томко О.О., а власниками ТОВ «ТЛС-100» є Компанія 

«ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» та Носов В.В., при цьому кінцевим 

бенефіціарним власником ТОВ «ТЛС-100» є саме Еспарон Сандра Джина – 

громадянка Сейшельських островів, що дозволяє зробити висновок, що 

власником Компанії «ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» залишилась 

Еспарон Сандра Джина,  а не Носов В.В. 

Враховуючи вищевикладене, виникають сумніви щодо переходу права 

власності на 100% статутного капіталу Компанії «ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛІМІТЕД» (Віргінські Острови) від Еспарон Сандри Джини (Сейшельські 

Острови) до громадянина Носова. 

Згідно частини 2 статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», в Україні забороняється засновувати та брати участь в 

телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги юридичним особам 

та фізичним особам – підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік 

яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без 

громадянства.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. № 143-р. 

передбачено, що Віргінські Острови та Сейшельські Острови входять до 

переліку офшорних зон. 

Враховуючи інформацію, що міститься в ліцензійній документації 

заявника, Національна рада не може встановити факти щодо дотримання 

останнім вимог ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а 

також вимог щодо прозорості медіавласності. 

Виходячи з вищенаведеного, Національна рада вважає за доцільне надати 

заявнику можливість усунути недоліки в наданих документах, а саме, подати до 

Національної ради витяг з реєстраційного  органу Віргінськіх Островів - 
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Registry of Corporate Affairs (Реєстру з корпоративних питань Віргінських 

Островів) з підтвердженням переходу права власності частки в розмірі 100% 

статутного капіталу Компанії «ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» до 

громадянина Носова В.В. 

Керуючись статтями 12, 24, 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. Зобов’язати ТОВ «ТРК «Академія», шляхом видачі розпорядження, 

протягом двадцяти одного дня з дати прийняття рішення надати інформацію та 

відповідні документи, включаючи, але не обмежуючись Витягом з Реєстру з 

корпоративних питань Віргінських Островів (Registry of Corporate Affairs) з 

підтвердженням набуття прав володіння громадянином України Носовим В.В. 

корпоративними правами в Компанії «ДЕЛМАРК МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», 

(реєстраційний номер 1437512), інформацію про призначеного директора 

(директорів), розмір статутного капіталу, склад учасників (акціонерів), 

корпоративного секретаря, адресу реєстрації тощо. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради  О. Ільяшенка. 

 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 


