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З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1225 
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Скасовано: 

рішення Національної ради 

від 29.08.2018 № 1349 
 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ОНТ», м. Одеса 

(НР № 00631-м від 05.11.2015,  

кабельне ТБ, логотип: «ОНТ») 
 

За інформацією, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), до 

установчих документів ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ» (код ЄДРПОУ: 

33509313) 23.04.2017 було внесено зміни щодо юридичної адреси. Станом на 

26.07.2018, відповідно до Витягу з ЄДР, юридична адреса ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ», м. Одеса, є: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 

будинок 68, корпус Г. 

У ліцензії на кабельне мовлення НР № 00631-м від 05.11.2015, виданій ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ», м. Одеса, зазначено юридичну адресу:  

м. Одеса, вул. Базарна, 104. 

Національна рада у своєму листі (вих. № 16/274 від 19.06.2018) 

наголошувала ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ», м. Одеса, про 

необхідність подати до регулятора заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00631-м від 05.11.2015 у зв’язку з відповідними змінами. 

Станом на 26.07.2018 до Національної ради не надходила заява ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ», м. Одеса, про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00631-м від 05.11.2015 у зв`язку зі зміною юридичної адреси.  

Неподання ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ», м. Одеса, заяви про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00631-м від 05.11.2015, маючи 

відповідні підстави, є ознакою порушення 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. 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). 

Розглянувши інформацію, вказану в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 

на 26.07.2018, беручи до уваги відсутність у Національній раді заяви ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ», м. Одеса, про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00631-м від 05.11.2015 у зв`язку зі зміною юридичної адреси, 

керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», абзацом шостим пункту 3 розділу ІІІ 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної 

ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада   
 

вирішила:  
1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОНТ»,  

м. Одеса (НР № 00631-м від 05.11.2015), з метою перевірки дотримання 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. 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). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 



 

 


