
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 984 

 

02.10.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 
Про розгляд інформації управління 

координації та організації роботи представників 

та секретаріатів представників щодо порушення 

ТОВ «Комстар-Україна», м. Одеса, вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(НР № 0306-п від 10.07.2007) 

 

 Національна рада розглянула інформацію управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників щодо 

порушення ТОВ «Комстар-Україна», м. Одеса (НР № 0306-п від 10.07.2007), 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

 У ході перевірки представником Національної ради в Одеській області 

було встановлено, що ТОВ «Комстар-Україна», м. Одеса (НР № 0306-п від 

10.07.2007), здійснює ретрансляцію неадаптованої до українського 

законодавства іноземної програми «ТНТ». 

 Крім того, було з’ясовано, що ТОВ «Комстар-Україна» відсутнє за 

юридичною та фактичною адресами, які зазначені в Державному реєстрі 

телерадіоорганізацій України, та реорганізоване шляхом приєднання до                 

ПрАТ «МТС Україна». 

 У зв’язку з цим, керуючись ч. 6 ст. 70, ч. 4 ст. 71, ч. 5, 6 ст. 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», ст. 13, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 4             

п. 14 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979 та 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Керуючись абзацом 4 п. 14 Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради 

від 28.12.2011 № 2979 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

02.03.2012 за № 351/20664, анулювати ліцензію провайдера програмної послуги                   

НР № 0306-п від 10.07.2007 ТОВ «Комстар-Україна», м. Одеса. 

2. Зобов’язати ТОВ «Комстар-Україна», м. Одеса, повернути до 

Національної ради ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0306-п від 

10.07.2007 впродовж десяти днів з дати прийняття цього рішення. 



3. Виконання цього рішення покласти на управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, управління 

ліцензування телерадіомовлення та управління правового забезпечення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 
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