
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 558 

 

15.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 

 
Про заяву ТОВ «ТРО «ОРІОН»,  

м. Енергодар Запорізької обл.,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0904-м від 13.04.2009) 

(кабельне, логотип: «EnTV») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», м. Енергодар 

Запорізької обл. (місцезнаходження: вул. Набережна, 18, кв. 114, м. Енергодар, 

Запорізька обл., 71502; директор Анатолій Григорович Фощан), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0904-м від 13.04.2009 (кабельне 

місцеве телебачення, канал мовлення – 7 у багатоканальній телемережі ТОВ 

фірми «ОРІОН»-Лтд, м. Енергодар, обсяг мовлення – 12 годин на добу у 

відрізках часу) у зв’язку зі зміною назви компанії, оператора телекомунікацій 

та  провайдера програмної послуги, складу власників, стандарту мовлення, 

адреси студії, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 2-х каналів, 

керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», враховуючи рішення Національної ради від 

18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми ліцензії на мовлення», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0904-м від 13.04.2009 ТОВ 

фірмі «ОРІОН»-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл., у зв’язку зі зміною назви 

компанії, оператора телекомунікацій та провайдера програмної послуги, складу 

власників, стандарту мовлення, адреси студії, збільшенням ресурсу 

багатоканальної телемережі до 2-х каналів, зазначивши в ліцензії на мовлення: 

- вид мовлення – кабельне; 

- територіальна категорія мовлення – місцеве; 

- вихідні дані (логотип) – «EnTV»; 

- канал мовлення – 7, СК 37/7 у багатоканальній телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл.; 

- ресурс багатоканальної телемережі – 2 канали; 

- стандарт мовлення – аналогове/цифрове; 



- територія розповсюдження програм – м. Енергодар Запорізької обл. в 

межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл.; 

- оператор телекомунікацій – ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», 

м. Енергодар Запорізької обл.; 

- провайдер програмної послуги – ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл.; 

- місцезнаходження головної станції – Промислова зона № 15, Промислова 

база «Оріон», м. Енергодар Запорізької обл.; 

- адреса студії – просп. Енергетиків, 14, м. Енергодар Запорізької обл.; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 12 годин на добу у 

відрізках часу: 06:00 – 07:00, 09:00 – 16:30, 18:30 – 22:00. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл., плату за 

внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного 

збору: зміна назви компанії, оператора телекомунікацій та  провайдера 

програмної послуги, складу власників, стандарту мовлення, адреси студії, 

збільшення ресурсу багатоканальної телемережі до 2-х каналів – у розмірі 

однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.  

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати                

ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл., 

переоформлену  ліцензію на мовлення на новому бланку, строк дії ліцензії – по 

13.04.2019. 

4. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку                                                         

ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл., 

попередній бланк ліцензії на мовлення НР № 0904-м від 13.04.2009 вважається 

недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


