
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 530 

 

07.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків,  

щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги 

(НР № 00108-п від 08.06.2007) 

 

Національна рада розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків 

(місцезнаходження юридичної особи: просп. Московський, буд. 144, кімната 

902/3, м. Харків, 61082; директор Тіраян Євген Сергійович), про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00108-п від 

08.06.2007 у зв’язку із зазначенням в ліцензії провайдера програмної послуги 

особливих умов розповсюдження телевізійних програм в кабельній мережі 

ліцензіата: забезпечення безкоштовного доступу населення до багатоканальної 

кабельної мережі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ»,                   

м. Харків, в аналоговому стандарті та стандарті DVB-C. 

Під час розгляду заяви ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», 

м. Харків, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги             

НР № 00108-п від 08.06.2007 було враховано вимоги Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, щодо ліцензування провайдерів 

програмної послуги. 

Відповідно до п. 2 ст. 39 та пункту 1 ст. 40 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» для розповсюдження телерадіопрограм та 

передач у багатоканальній телемережі суб’єкти господарювання повинні 

отримати відповідну ліцензію Національної ради. 

Відповідно до п. 6 ст. 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» оператор багатоканальної телемережі може сам надавати 

програмну послугу за умови отримання ліцензії провайдера програмної 

послуги. 

Згідно з п. 7 ст. 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між 

абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного законодавства. 

У п. 11 ст. 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

визначено, що провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з 



ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети   

програм та інші інформаційні послуги. 

Додатком 2 до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги визначена Інформація, яка зазначається в ліцензії 

провайдера програмної послуги та додатках до неї: повне найменування 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, серія та 

номер ліцензії; найменування та місцезнаходження юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця та її місце реєстрації, 

якій видано ліцензію; код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний 

номер облікової картки платника податку, або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну 

відмітку в паспорті); строк дії ліцензії та дата її видачі; строк дії продовженої 

ліцензії; підписи уповноважених посадових осіб Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, скріплені печаткою Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; дата прийняття та номер 

рішення про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії провайдера 

програмної послуги; територія розташування (прийому) багатоканальної 

телемережі; перелік програм універсальної програмної послуги (номер, 

телевізійний канал прийому, програма); загальна концепція (принципи, 

підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), яка, 

зокрема, складається із загальної кількості програм програмної послуги та 

кількості вітчизняних програм; технологія розповсюдження телепрограм. 

Отже, зазначення в ліцензії провайдера програмної послуги особливих 

умов розповсюдження телевізійних програм в кабельній мережі ліцензіата, 

зокрема, забезпечення безкоштовного доступу населення до багатоканальної 

кабельної мережі, не передбачено, якщо такі особливі умови не визначені 

окремим рішенням Національної ради. 

Враховуючи викладене вище, керуючись Законами України «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, 

про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00108-п від 

08.06.2007 у зв’язку із зазначенням в ліцензії провайдера програмної послуги 

особливих умов розповсюдження телевізійних програм в кабельній мережі 

ліцензіата: забезпечення безкоштовного доступу населення до багатоканальної 

кабельної мережі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ»,                   

м. Харків, в аналоговому стандарті та стандарті DVB-C, без розгляду. 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 

 


