
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1867 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «ФОРУМ», м. Житомир  

(НР № 00468-м від 20.02.2011, НР № 00469-м від 19.09.2009,  

ефірне мовлення, позивні: «АВТОРАДИО») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшла заява Громадської організації «Детектор Медіа» 

(вх. № 24а/57 від 26.05.2017) з проханням провести перевірку щодо того, чи 

були вчасно подані заяви про переоформлення ліцензій та документи або їх 

завірені копії, які підтверджують зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир.  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 01.06.2017 рішенням № 833 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ФОРУМ», м. Житомир. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/257 від 04.07.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ФОРУМ», м. Житомир (ефірне мовлення, позивні: «АВТОРАДИО»), за 

результатами якої складено Акт № 2ПП/Жт/П/17 від 11.07.2017. 

У ході перевірки було зафіксовано наступне: відповідно до відомостей, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань станом на 11.07.2017 року, кінцевим 

бенефіціарним власником контролером ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ФОРУМ», м. Житомир, є Крікберг Дмитро Олегович, Україна, 61171, 

Харківська область, м. Харків, вул. Салтівське шосе, буд. 256, кв. 478 

(відповідно до пунктів 2, 6 Положення про порядок і умови користування 

даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 

затвердженого наказом Держкомстату України від 28.11.2005 р. № 386, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2005 р. за  

№ 1509/11789, з відповідними змінами, відомості, що містяться в Реєстрі, є 

відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законами. 

Відомості з Реєстру надаються на запит користувача про видачу відомостей на 

паперовому носії або в електронному вигляді). 

15 лютого 2017 року до Національної ради надійшов лист від ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир (вх. № 16/688), про нібито 

зміну кінцевого бенефіціарного власника, яким став Крікберг Дмитро 
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Олегович, при цьому без будь-якого документального підтвердження таких 

змін. 

Форму заяви про переоформлення ліцензії на мовлення було затверджено 

рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2434, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за № 43/24820. 

Відповідно до наявних у Національній раді документальних свідчень 

станом на 31 травня 2017 року заяви встановленого зразка про переоформлення 

ліцензій на мовлення у зв’язку зі зміною кінцевого бенефіціарного власника, 

документів або їх засвідчених заявником копій, що підтверджують зміну, а 

також відомостей про структуру власності з урахуванням внесених змін,  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, не надало, що є 

порушенням вимог 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), оскільки протягом 30 

робочих днів ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, не 

подало до Національної ради заяви про переоформлення ліцензій на мовлення  

НР № 00468-м від 20.02.2011, НР № 00469-м від 19.09.2009. 

Враховуючи факт відсутності заяв ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ФОРУМ», м. Житомир, про переоформлення ліцензій у зв'язку з 

організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата станом на день 

проведення перевірки та норму пункту «б» частини п’ятої  статті 37 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Національна рада може 

звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту 

несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії у зв'язку з 

організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата), Національна 

рада має право звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензій на 

мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, НР 00468-м 

від 20.02.2011, НР № 00469-м від 19.09.2009. 

Розглянувши Акт № 2ПП/Жт/П/17 від 11.07.2017 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, керуючись статтею 

35, пунктом «б» частини п’ятої  статті 37, частиною першою статті 70, 

частинами  першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та 

другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
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вирішила: 

1. Визнати факт неподання ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ»,  

м. Житомир, заяв про переоформлення ліцензій НР № 00468-м від 20.02.2011, 

НР № 00469-м від 19.09.2009 у зв'язку з організаційними змінами статусу та 

умов діяльності ліцензіата. 

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

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, НР № 00468-м від 

20.02.2011, НР № 00469-м від 19.09.2009.  

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


