
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1861 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ПІЛОТ-УКРАЇНА», м. Одеса 

(вх. № 7/1108 від 04.11.2016), щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00513-м від 11.09.2015) 

(ефірне, позивні: «LOUNGE FM») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», м. 

Одеса (місцезнаходження: вул. Велика Арнаутська, 15, м. Одеса, 65125; директор 

Давид Геннадійович Білик), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 

00513-м від 11.09.2015 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 

99,4 МГц у м. Києві, потужність передавача – 1,5 кВт, обсяг мовлення – 24 

години на добу) у зв’язку зі зміною власника, пов’язаних осіб, місця проживання 

керівника, Національна рада дійшла наступного висновку. 

04.11.2016 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

отримала заяву ТОВ «ТРК «ПІЛОТ – УКРАЇНА» про переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 00513-м від 11.09.2015. 

У поданих документах були виявлені певні недоліки, у зв’язку з чим 

регулятор надіслав на адресу ліцензіата лист (№17/3392 від 21.11.2016), яким 

інформував про наявні зауваження. 

09.12.2016 та 19.01.2017 Національна рада отримала листи ТОВ «ТРК 

«ПІЛОТ – УКРАЇНА», до яких були додані документи, що підтверджують зміну 

місцезнаходження керівника, інформацію про структуру власності та 

підтвердження того, що Bradley Matthew Adrian є кінцевим бенефіціарним 

власником ТОВ «ТРК «ПІЛОТ – УКРАЇНА». 

11.05.2017 ТОВ «ТРК «ПІЛОТ – УКРАЇНА» надіслало на адресу 

Національної ради відомості про структуру власності, в якій кінцевим 

бенефіціарним власником компанії був зазначений громадянин України  - 

Крікберг Дмитро Олегович, без жодного документального підтвердження. 

Подані документи свідчать про наявність окремої підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення. Проте, жодних заяв встановленого зразка 

(форма заяви про переоформлення ліцензії на мовлення була затверджена 

рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2434, яке зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 13.01.2014 за № 43/24820) про переоформлення 

ліцензії на мовлення, на виконання вимог статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», у зв’язку зі зміною кінцевого бенефіціарного 

власника Національною радою отримано не було. 
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Більше того, з поданих ліцензіатом документів неможливо встановити 

відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними 

правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого 

бенефіціарного власника, що суперечить вимогам статті 12 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

До того ж, однією з умов визнання структури власності прозорою є 

оприлюднення її на офіційному сайті ТРО (стаття 12 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»). Станом на 05.10.2017 інформація про структуру 

власності на сайті компанії відсутня. 

Також, статтею 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

забороняється створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником 

(співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент 

(нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких 

визначений Кабінетом Міністрів України. Серед власників ТОВ «ТРК «ПІЛОТ – 

УКРАЇНА» компанія зазначає TRILADO ENTERPRISE INC., що зареєстрована 

на Британських Віргінських Островах та Bradley Matthew Adrian, 

зареєстрованого в Беліз. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон», Британські 

Віргінські Острови (Карибський регіон) та Беліз (Центральна Америка) 

визначено офшорними зонами. 

Таким чином, частиною шостою статті 35 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» передбачено, що Національна рада відмовляє у 

переоформленні ліцензії на мовлення і розпочинає дії стосовно анулювання 

ліцензії на мовлення, якщо зміни у складі засновників (співзасновників) та/або 

власників (співвласників) суперечать вимогам статей 8, 12 цього Закону. 

Керуючись статтями 1, 12, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та статтями 13, 14, 17, 18, 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», на підставі частини шостої 

статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Керуючись частинами шостою та сьомою статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», у зв’язку з невідповідністю документів вимогам 

статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема 

неможливістю визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану 

істотну участь, та неможливістю визначити відносини контролю між усіма 

особами в ланцюгу володіння корпоративними правами, що не відповідає 

вимогам щодо прозорості структури власності, відмовити ТОВ «ТРК «ПІЛОТ-

УКРАЇНА», м. Одеса, у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 00513-м від 

11.09.2015.  

2. Звернутись з позовом до суду про анулювання ліцензії на мовлення  

НР № 00513-м від 11.09.2015 ТОВ «ТРК «ПІЛОТ-УКРАЇНА», м. Одеса. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне.  
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 
 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


