
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1868 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «ФОРУМ», м. Житомир, 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00468-м від 20.02.2011) 

(ефірне, позивні: «АВТОРАДИО») 

 

09 серпня 2017 року до Національної ради надійшла заява ТОВ «ТРК 

«ФОРУМ», м. Житомир (місцезнаходження: вул. Київська, 1, м. Житомир, 

10014; директор Давид Геннадійович Білик), щодо продовження строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00468-м від 20.02.2011 (ефірне місцеве радіомовлення 

з використанням частоти 104,5 МГц у м. Житомирі, потужність передавача –  

0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин на добу у відрізках часу мовлення). 

Листом від 21.08.2017 № 17/1664 компанію було поінформовано про 

необхідність усунення недоліків у поданих документах, а саме: структура має 

бути подана станом на останнє число місяця, що передує даті звернення із 

заявою, тобто 31.07.2017, неповний перелік пов’язаних осіб, надати пояснення 

щодо порушення ст. 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки зміна власника відбулась 14.02.2017. 

04 вересня 2017 року, з метою виправлення недоліків, ТРО надіслало до 

Національної ради (вх. № 16/5283) копію протоколу спільних зборів учасників 

та трудового колективу про обрання складу редакційної ради, фінансово-

інвестиційні зобов’язання, форми 2, 3 та 5 структури власності.  

Відповідно до наданих ліцензіатом 04 вересня 2017 року документів було 

виявлено наступне: надано неповний перелік пов’язаних осіб, кінцевим 

бенефіціарним власником зазначено громадянина України Крікберга Дмитра 

Олеговича, проте будь-які документи на підтвердження того, що саме він є 

кінцевим бенефіціарним власником, відсутні. 

Наявні в Національній раді документи ліцензіата не містять вичерпної 

інформації про структуру власності.  

Так, одним із власників ліцензіата, відповідно до поданої структури, є 

компанія «СІЛЬВЕР ПРАЙМ ІНК ЛІМІТЕД» (SILVER PRIME INC LIMITED), 

Гонконг, власником якої, в свою чергу, ліцензіат зазначив Крікберга Д.О.  

В той же час, в державному реєстрі компаній Гонконгу прямими та 

опосередкованими власниками компанії «СІЛЬВЕР ПРАЙМ ІНК ЛІМІТЕД» 

(SILVER PRIME INC LIMITED) є юридичні компанії.  

04.09.2017р. компанією до Національної ради були подані документи 

(форми, схематичне  зображення станом на 31.07.2017), де власником ТОВ «ТРК 
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«ФОРУМ» зазначено ТОВ «Ліберті Файненс» (Україна), яким в свою чергу 

володіє Компанія «Сільвер Прайм Інк Лімітед» (Гонконг), а кінцевим 

бенефіціаром є Крікберг Дмитро Олегович.  

Разом з тим, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) власником 

(кінцевим бенефіціаром) ТОВ «Ліберті Файненс» станом на 31.07.2017 був 

Бахтєєв Максим Анатолійович, а не «Сільвер Прайм Інк Лімітед» (Гонконг).  

Зазначені факти свідчать про те, що ліцензіат подав до Національної ради 

неправдиві відомості. 

Більше того, з моменту подання до Національної ради вищевказаних 

документів, у ТОВ «Ліберті Файненс» неодноразово змінювались власники. 

Зокрема витяги з ЄДР від 19.09.2017 та від 20.09.2017, 21.09.2017 містять 

відомості про різних власників та кінцевих бенефіціарних власників  (19.09.2017 

- ТОВ «Ліберті Файненс» та громадяни Узбекістану; 20.09.2017 - ТОВ «Ліберті 

Файненс» та Компанія «Трізо Файненс ЛТД» (Беліз). 

На сьогодні відповідно до ЄДР власниками  Компанії  є  ТОВ «Ліберті 

Файненс» та Компанія «Трізо Файненс ЛТД» (Беліз),  а кінцевим бенефіціарним 

власником визначена Рибакова Вікторія Андріївна. 

Стосовно Рибакової Вікторії Андріївни до Національної ради була подана 

нібито копію трастової декларації, яка не легалізована в установленому порядку. 

Так, документи були оформлені (видані) у Беліз. З 22.12.2003 в Україні 

набула чинності Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 

документів від 05.10.1961. Відповідно до статті 1 Конвенції вона поширюється 

на  офіційні  документи,  які були складені на території однієї 

з  Договірних  держав  і  мають  бути представлені на території іншої Договірної 

держави. Кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які 

поширюється ця Конвенція і які мають бути  представлені  на її   території. 

Єдиною формальною   процедурою,   яка   вимагається  для посвідчення 

автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала 

документ,  та,  у відповідному випадку, автентичності 

відбитку  печатки  або  штампу,  якими  скріплений   документ,   є проставлення 

передбаченого статтею 4 апостилю. Апостиль проставляється компетентним 

органом держави, в якій документ був складений (статті 3, 4 Конвенції). 

Вищезазначене позбавляє регулятора можливості належним чином та в 

повній мірі проаналізувати структуру власності Компанії. 

Додатково зауважимо, що відповідної заяви про переоформлення ліцензії 

з підтверджуючими документами щодо змін в структурі власності до 

Національної ради не надходило. 

Враховуючи вищезазначене та наявні в Національній ради документи, 

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 «ФОРУМ», у тому 

числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння 
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корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити 

кінцевого бенефіціарного власника не є можливим. 

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» 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 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. 

Станом на 05.10.2017 інформація про структуру власності ТОВ «ТРК 

«ФОРУМ» на офіційному веб-сайті відсутня. 

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» недотримання визначених цією статтею вимог є підставою для 

відмови у продовжені ліцензії на мовлення. 

Таким чином, керуючись статтями 12, 24, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 13, 14, 17, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Відмовити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 00468-м від 20.02.2011. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

це рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіочастот. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.  

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 

 

 


