
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 528 

 

04.08.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 14  

 
Про заяву (від 30.11.2021 вх. № 2/1307)  

ТОВ «ТРК «СРІБНА ХВИЛЯ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00046-м від 16.06.2011) 

(ефірне, позивні: «СТИЛЬНЕ РАДІО ПЕРЕЦЬ FM») 

 

30 листопада 2021 року вх. № 2/1307 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА 

ХВИЛЯ», м. Київ (місцезнаходження: вул. О. Довженка, 14, кв. 155, м. Київ, 

03057; директор Андрій Станіславович Карпій – згідно ліцензії, Владислав 

Михайлович Серебряков – згідно заяви), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00046-м від 16.06.2011 у зв’язку зі зміною власника, кінцевого 

бенефіціарного власника, пов’язаних осіб, керівника та складу редакційної ради. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законами України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення за встановленою Національною радою формою. До заяви додаються 

завірені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують 

необхідність внесення змін до ліцензії. 

Під час розгляду заяви та додаткових документів до неї ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00046-м від 16.06.2011 було виявлено наступне. 

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 26 січня 2021 року у ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» відбулася зміна одного з 

власників - було: ТОВ «УКРАЇНСЬКА РАДІО ГРУПА» 90% та Верховська А.Р. 
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10%, стало: ТОВ «УКРАЇНСЬКА РАДІО ГРУПА» 100% (на підставі договору 

дарування № 13/01-21-03 від 22.01.2021). 

08 листопада 2021 року згідно відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та поданих 

компанією документів відбулась зміна власників – було: ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

РАДІО ГРУПА» 100%, стало: Серебряков Владислав Михайлович 100% (на 

підставі договору дарування № 03/11-21 від 02.11.2021). 

15 листопада 2021 року згідно відомостей з Єдиного державного реєстра 

юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та поданих 

компанією документів знову відбулась зміна власників – було: Серебряков 

Владислав Михайлович 100%, стало: ТОВ «РАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА 

ХВИЛЯ» 100% (на підставі договору дарування від 13.11.2021). 

Заява про переоформлення ліцензії на мовлення подана ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» та зареєстрована в Національній 

раді 30 листопада 2021 року.  

З наведеної вище хронології подій вбачається, що у компанії тричі відбулась 

зміна власників (26.01.2021, 08.11.2021 та 15.11.2021), проте всупереч вимог 

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) заяву про переоформлення ліцензії на мовлення подано 

з грубим порушенням законодавчо встановлених строків, оскільки останнім 

днем, визначеного Законом строку подачі заяви про переоформлення ліцензії на 

мовлення, було 10 березня 2021 року, що фактично свідчить про прострочення 

строку подачі заяви про переоформлення у 182 робочі дні. 

09.12.2021, 20.01.2022 та 31.01.2022 Національна рада зверталась листами 

до ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» із зауваженнями щодо 

необхідності надання пояснень стосовно порушення строків, передбачених 

статтею 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

02 лютого 2022 року ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» 

надало до Національної ради (вх. реєстр. №16/380) відповідні пояснення, 

зазначивши, що ТОВ «РАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ», що стало 

власником ліцензіата 15.11.2021, набуваючи право власності у ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ», нібито не знало про попередню 

зміну власника 26.01.2021, та в обґрунтування своєї позиції надало копію листа 

від ТОВ «УКРАЇНСЬКА РАДІО ГРУПА» - попереднього власника компанії 

(вих. № 31-01/2022 від 31.01.2022), в якому зазначено наступне. 

У своєму листі ТОВ «УКРАЇНСЬКА РАДІО ГРУПА» повідомило, що 

компанія відповідно до умов ліцензії здійснювала мовлення на території АР 

Крим. Внаслідок окупації Російською Федерацією у 2014 році здійснювати 

мовлення на території АР Крим не мало можливості, у зв’язку з чим вважало 
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подачу заяви про зміни у структурі власності необов’язковим і відстроченим 

зобов’язанням.  

Проте, надані пояснення не можуть бути взяті до уваги, оскільки є 

необґрунтованими та не містять посилання на норми законодавства.  

Зауважимо, що не існує жодних законодавчих норм, які б звільняли 

ліцензіата від подання до Національної ради заяви про переоформлення ліцензії 

на мовлення у зв’язку зі змінами у структурі власності. 

Якщо телерадіоорганізація мала сумніви щодо необхідності подання заяви 

з відповідною інформацією про зміни у структурі власності, то мала можливість 

звернутися до Національної ради за роз’ясненнями, проте жодних звернень із 

зазначеного питання не було. 

Дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

умов ліцензії є обов’язковим для всіх ліцензіатів Національної ради та не має 

жодних виключень. 

Крім того, зміна власника телерадіокомпанії, що в свою чергу тягне за 

собою зміну кінцевого бенефіціарного власника, свідчить про настання певних 

організаційних змін та умов діяльності в юридичній особі.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є власником суб’єкта 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. 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. 

З аналізу чинних норм законодавства України у сфері телебачення і 

радіомовлення випливає, що власник (кінцевий бенефіціарний власник) 

здійснює безпосередній вплив на суб’єкта інформаційної діяльності та може 

змінювати умови його діяльності. 

Національна рада відповідно до статті 38 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» веде Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення.  

До зазначеного реєстру вносяться дані про суб’єкти інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які отримали ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдерів програмної послуги або зареєструвалися як 

суб’єкти інформаційної діяльності, зокрема: про кінцевих беніфіціарних 
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власників (контролерів); про переоформлення ліцензії, внесення змін до ліцензії, 

видачу її копії або дубліката. 

Після зміни власників ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» 

26.01.2021 було внесено відповідні відомості в Єдиному державному реєстрі 

юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Проте для внесення інформації до Державного реєстру Національної ради 

щодо змін у структурі власності ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА 

ХВИЛЯ» необхідно подати заяву про переоформлення ліцензії на мовлення 

встановленого зразка відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

З огляду на те, що ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ» 

зареєстроване у м. Києві, то у разі зміни даних, передбачених статтею 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», компанія зобов’язана була подати 

у визначені строки заяву про переоформлення ліцензії на мовлення.  

Пунктом «б» частини п’ятої статті 37 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» визначено, що 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. 

Керуючись статтями 1, 12, 24, 35, 37, 38 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 00046-м від 

16.06.2011 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ», м. Київ. 

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

НР № 00046-м від 16.06.2011 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА 

ХВИЛЯ», м. Київ. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

трьох днів після протокольного оформлення цього рішення повідомити ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ», м. Київ, про це рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


