
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1870 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

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

(вх. № 7/241 від 10.03.2016 та № 4/612 від 26.04.2017), 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00469-м від 19.09.2009) 

(ефірне, позивні: «АВТОРАДИО») 

 

10.03.2016 та 26.04.2017 до Національної ради надійшли заяви ТОВ «ТРК 

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

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

ліцензії на мовлення НР № 00469-м від 19.09.2009 (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). 

У поданих документах (заява від 10.03.2016) відсутня структура власності 

ТРО та інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у 

відповідності до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

Законом України «Про телебачення і радіомовлення» визначено, що 

кінцевий  бенефіціарний  власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від 

формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на  

управління  або  господарську  діяльність суб’єкта інформаційної   діяльності у 

сфері  телебачення і радіомовлення безпосередньо   або   через   інших   осіб, 

який здійснюється,  зокрема,  шляхом  реалізації  права  володіння  або 

користування   всіма   активами   чи  їх  значною  часткою,  права вирішального  

впливу на формування складу, результати голосування, а  також  вчинення  

правочинів,  які  надають можливість визначати умови  господарської діяльності, 

надавати обов’язкові до виконання вказівки  або  виконувати  функції  органу 

управління, або яка має можливість  здійснювати  вплив шляхом прямого або 

опосередкованого (через  іншу  фізичну  чи  юридичну особу) володіння однією 

особою самостійно  або  спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними 

особами  часткою  в  суб’єкті інформаційної  діяльності  у  сфері телебачення і 

радіомовлення. 

01 червня 2016 року (вх. № 16/3741) ТОВ «ТРК «ФОРУМ» було подано до 

Національної ради структуру власності та відомості про майно, доходи, витрати 

і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника, яким 

було зазначено Мору Валентина Миколайовича. 

Листом від 13.06.2016 № 17/1715 компанію було поінформовано про 

необхідність усунення недоліків у поданих документах, а саме: про необхідність 

надання відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
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характеру кінцевого бенефіціарного власника за формою декларації, 

затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 

(оскільки надана 01.06.2016 ліцензіатом декларація була оформлена не за 

встановленою формою), інформації про пов’язаних осіб згідно визначення статті 

1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Зазначені в листі Національної ради від 13.06.2016 № 17/1715 недоліки 

компанія так і не виправила, натомість листом вх. № 16/459 від 03.02.2017 

просила повернути заяву про продовження строку дії ліцензії на мовлення на 

доопрацювання. 

15.02.2017 листом вх. № 16/696 ТОВ «ТРК «ФОРУМ» повідомило про зміну 

кінцевого бенефіціарного власника, без зазначення прізвища цієї особи, та 

попросило не брати до уваги лист вх. № 16/459 від 03.02.2017 про повернення 

заяви про продовження строку дії ліцензії на доопрацювання, а також повернути 

на доопрацювання матеріали долучення від 30.05.2016 № 30/05/16/3. 

При цьому будь-яких документів на підтвердження зазначених змін надано 

не було.  

10.05.2017 року ТОВ «ТРК «ФОРУМ» надіслало до заяви (вх. №7/241 від 

10.03.2016) про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00469-м від 

19.09.2009 декларацію кінцевого бенефіціарного власника Крікберга Дмитра 

Олеговича. 

09.08.2017 листом вх. № 16/4843 ТОВ «ТРК «ФОРУМ» надало структуру 

власності  та повідомило про помилкове зазначення в раніше поданих 

документах минулих власників ліцензіата. 

26.04.2017 вх. № 4/612 ліцензіатом було подано нову заяву про продовження 

строку дії ліцензії. 

У документах, доданих до заяви від 26.04.2017 на продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, власником істотної участі ТОВ «ТРК «ФОРУМ» у заяві та 

статуті зазначено ТОВ «Ліберті Файненс», у той час як в схематичному 

зображенні та формах структури власності власником зазначено ДП «ТРО 

«Довіра». Отже, надана ліцензіатом інформація є суперечливою та не 

підтвердженою документально. 

Крім того, з наданого компанією 10.05.2017 вх. 16/3197 схематичного 

зображення вбачається, що Крікберг Дмитро Олегович володіє ТОВ «ТРК 

«ФОРУМ» через фізичну особу Bradley Matthew Adrian (Беліз). 

У поданих документах на продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 00469-м від 19.09.2009 зазначено, що Бредлі Метью Адріан здійснює вплив 

на Компанію «СІЛЬВЕР ПРАЙМ ІНК ЛІМІТЕД» на підставі трастової 

довіреності, виданої на його ім’я Крікбергом Дмитром Олеговичем. Однак, 

підтверджуючих документів надано не було. 

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 та/або опосередковану істотну участь 
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у юридичній особі чи можливість здійснення 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.  

Крім того, 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. Одними із власників компанія 

зазначає особу, яка зареєстрована в Белізі – Bradley Matthew Adrian та компанію, 

що зареєстрована  на Британських Віргінських Островах – TRILADO 

ENTERPRISE INC. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон» Беліз та Британські 

Віргінські Острови визначено офшорними зонами. 

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 № 00469-м від 19.09.2009 (заява 

від 10.03.2016 в редакції заяви від 26.04.2017). 

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 

 

 


