
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1443 

 

17.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 27 
 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРК «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ 

(НР № 00899-м від 18.05.2016, супутникове мовлення, 

логотип: комбіноване позначення, що має словесну та графічну частини.  

Словесна частина являє собою іноземне слово «EPOQUE» (переклад з  

французької мови «ЕПОХА»), написане літерами сірого кольору.  

Словесна частина розміщена під графічним логотипом) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/146 від 12.04.2017 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ 

ТБ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: комбіноване позначення, що має 

словесну та графічну частини. Словесна частина являє собою іноземне слово 

«EPOQUE» (переклад з французької мови «ЕПОХА»), написане літерами сірого 

кольору. Словесна частина розміщена під графічним логотипом), за 

результатами якої складено Акт № 32/(ІІ)/Кв/ПС/17 від 31.05.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 23.05.2017 зафіксовано 

порушення пункту б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана виконувати рішення Національної ради та судових органів) Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат не виконав 

пункти 2 рішень Національної ради № 638 від 28.04.2016 (Зобов’язати  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, впродовж місяця з 

дати ухвалення цього рішення надати копії угод з оператором супутникового 

ретранслятора та оператором телекомунікацій) та № 261 від 02.03.2017 

(Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, 

впродовж місяця з дати ухвалення цього рішення надати копії постійних угод з 

оператором супутникового ретранслятора та оператором телекомунікацій), а 

саме: ліцензіат не має укладених договорів з оператором супутникового 

ретранслятора «ASTRA 4A» та оператором телекомунікацій –  

ТОВ «Саттелеком», м. Київ. 

Рішенням Національної ради від 29.06.2017 № 1033 було перенесено 

розгляд питання «Про результати планової перевірки ТОВ «ТРК «КОРИСНЕ 

ТБ», м. Київ» у зв’язку з висловленими на засіданні намірами ліцензіата в 

стислі терміни надати договори з оператором супутникового ретранслятора 

«ASTRA 4A» та оператором телекомунікацій – ТОВ «Саттелеком», м. Київ. 

24.07.2017 ТОВ «ТРК «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, надіслало до Національної 

ради копію рамкового договору від 31.03.2017, укладеного із JARBO 

COMPANY LIMITED (вх. № 16/4601).  



 
 

Розглянувши Акт № 32/(ІІ)/Кв/ПС/17 від 31.05.2017 планової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, лист ліцензіата  

(вх. № 16/4601 від 24.07.2017), заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктом б) частини першої статті 59, 

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, 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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, пункту б) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

2. Вказати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, на 

неприпустимість порушення чинного законодавства у подальшому. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


