
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1862 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

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

(вх. № 7/1339 від 27.12.2016),  

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 з внесенням ліцензії до статутного 

капіталу дочірнього підприємства, зміною керівника, повʼязаних осіб, власника, 

місцезнаходження та назви ТРО, Національна рада дійшла наступного висновку. 

27.12.2016 ТОВ «ТРК «ПІЛОТ – УКРАЇНА» подано заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00513-м від 11.09.2015. 

Під час розгляду документів було виявлено ряд недоліків, про що 

Національна рада повідомила ліцензіата листами від 01.02.2017 (вих. № 17/281), 

від 22.02.2017 (вих. № 17/299) 

29.12.2016, 19.01.2017 з метою виправлення зауважень, компанією були 

надані деякі документи, зокрема: копія протоколу про створення ДП «ЛАУНЖ – 

ФМ»; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; відомості з ЄДРПОУ щодо ДП 

«ЛАУНЖ – ФМ»; копія Статуту ДП «ЛАУНЖ – ФМ»; відомості про структуру 

власності та копія сертифікату на підтвердження того, що Bradley Matthew Adrian 

є кінцевим бенефіціарним власником. 

Також, 07.02.2017 Національна рада отримала від ТОВ «ТРК «ПІЛОТ – 

УКРАЇНА» лист про виправлення підстави для переоформлення відповідної 

ліцензії на мовлення НР № 00513-м від 11.09.2015. 

20.04.2017 на адресу регулятора надійшов інформаційний лист довільної 

форми, в якому зазначалось про те, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ 

«ТРК «ПІЛОТ – УКРАЇНА» став громадянин України – Крікберг Дмитро 

Олегович. Поданий лист свідчив про наявність додаткової (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 
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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» Національною радою отримано не було. 

Відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності 

ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний 

протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення 

ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником 

копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у 

зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про 

структуру власності з урахуванням внесених змін. Структура власності суб’єкта 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення визнається 

прозорою, якщо інформація, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та 

надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або 

опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або 

вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому 

числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння 

корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити 

кінцевого бенефіціарного власника (стаття 12 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»).  

Подані документи не дають змогу визначити всіх осіб, які мають пряму 

та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного 

або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи ТОВ 

«ТРК «ПІЛОТ-УКРАЇНА», м. Одеса, у тому числі відносини контролю між усіма 

особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної 

особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника, що є порушенням 

статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

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

зазначено однією з умов визнання структури власності прозорою – 

оприлюднення її на офіційному сайті ТРО. Станом на 05.10.2017 інформація про 

структуру власності на сайті компанії відсутня. 

До того ж, 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 



3 

 

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

визначено офшорними зонами. 

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 щодо 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.  

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 

 

 


