
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 687 

 

27.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 15 
 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРО «ОРІОН»,  

м. Енергодар Запорізької обл. (НР № 01527-м від 15.08.2019, 

кабельне мовлення, логотип: «EnTV») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/100 від 26.02.2021 

уповноважені особи Національної ради прибули 25.03.2021 до міста Енергодар 

Запорізької області, за юридичною адресою ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ОРІОН»: просп. Будівельників, 25, м. Енергодар, Запорізька обл., однак за 

вказаною адресою ліцензіата не було знайдено.  

Вхід до приміщення, де раніше здійснювало діяльність ТОВ 

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

зачинений, розпізнавальні таблички щодо наявності компанії відсутні.  

На телефонні дзвінки та повідомлення директор ТОВ 

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

Поляниця Г.І. не відповідала.  

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті Міністерства 

юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search), 

місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ОРІОН»: Україна, 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, проспект 

Будівельників, будинок 25.  

Станом на 24.03.2021 до Національної ради заяви від ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН» щодо переоформлення ліцензії у 

зв’язку із зміною місцезнаходження не надходило. 

 Повідомлення про проведення виїзної планової перевірки було надіслано 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ОРІОН» 12.03.2021 рекомендованою 

поштою 11.03.2021 № Зп-27, а також на електронні адреси: 

galinapolyanitsa@ukr.net, entvorion@gmail.com та шляхом надсилання 

повідомлення в мессенджері «VIBER» директору Товариства Поляниця Г.І.  

Відтак, заважаючи на зазначене вище, уповноваженими на здійснення 

перевірки особами Національної ради 25.03.2021 було встановлено відсутність 

ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії, про що було складено 

Акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації. 

 Відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search


 

№ 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за  

№ 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за  

№ 1468/31336), відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у 

ліцензії, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки. Відмова ліцензіата у 

проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його 

діяльності відповідно до вимог законодавства є підставою для звернення до 

суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації 

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

25.03.2021, керуючись пунктом г) частини п’ятої статті 37,  частиною першою 

статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою статті 72, частинами 

першою, другою статті 73, частиною першою статті 74, частиною першою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пунктом 15 

розділу ІІІ та пунктом 3 розділу VII Інструкції, статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Визнати факт відмови ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл., у проведенні уповноваженими 

особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог 

законодавства України.   

2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ 

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

НР № 01527-м від 15.08.2019.  

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ОРІОН», м. Енергодар Запорізької обл. 

4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

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

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління організаційного та 

документального забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

