
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1849 

 

18.10.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

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

(НР № 00501-м від 13.04.2009, 

кабельне мовлення, логотип: «EnTV») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/207 від 21.08.2018 

було проведено планову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл., за результатами якої складено АКТ  

№ 208 від 13.09.2018. 

У ході перевірки зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»: 

частини четвертої статті 35 (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), оскільки ліцензіат 

протягом 30 робочих днів не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про органи управління, 

власників та пов’язаних осіб, місцезнаходження студії, а саме: 

власники за ліц. – Фощан К.А., Фощан А.Г., факт. - ТОВ «КОРЕСПОНДЕНТ 

РЕГІОНИ» (зміни відбулися 15.09.2016); 

пов’язані особи за ліц. – Фощан К.А., Фощан А.Г., Фощан Є.А., факт. - 

Поляниця Г.І., Маринов В.В. (зміни відбулись 24.02.2017); 

директор за ліц. – Фощан А.Г., фактично: - Поляниця Г.І. (зміни відбулися 

07.03.2017); 

місцезнаходження студії за ліц. - просп. Енергетиків, 14, м. Енергодар, факт. 

- вул. Будівельників, 25, оф. 209, м. Енергодар (зміни відбулися 09.03.2018). 

Розглянувши АКТ № 208 від 13.09.2018 планової виїзної перевірки ТОВ 

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

керуючись частиною четвертою статті 35, частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та 



другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про результати планової виїзної перевірки 

ТОВ «ТРО «ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл. (НР № 00501-м від 

13.04.2009)» на наступні засідання Національної ради у зв’язку з відсутністю на 

засіданні уповноваженого представника ТОВ «ТРО «ОРІОН», м. Енергодар 

Запорізької обл. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


