
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2199 

 

18.10.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 

Про розгляд питання щодо  

проведення позапланової перевірки   

ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків  

(НР № 00108-п від 08.06.2007) 
 

 

Розглянувши результати позапланової перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, призначеної на підставі 

скарги громадянина Шульца В.С. (вх. № 15а/589-Ш від 06.07.2015), 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) 12.11.2015 ухвалила рішення № 1781, яким визнала 

порушення ліцензіатом частини сьомої статті 39 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки угод між абонентами і ліцензіатом не 

укладено, та застосувала санкцію «оголошення попередження».   

Відповідно до пункту 4 рішення Національної ради від 12.11.2015 № 1781 

рішення було надіслано ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ»,  

м. Харків (вих. № 17/3127 від 17.11.2015).  

Пунктом 3 рішення Національної ради від 12.11.2015 № 1781 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, було зобов’язано 

протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

07.07.2016 Національна рада за результатами позапланової перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, призначеної з метою 

перевірки виконання ліцензіатом пункту 3 рішення Національної ради від 

12.11.2015 № 1781 в частині наявності укладених угод з абонентами, ухвалила 

рішення № 1522, яким було визнано факт відсутності у провайдера програмної 

послуги ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, договорів 

з абонентами, що є порушенням частини сьомої статті 39  Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», та застосувала санкцію «стягнення штрафу» у 

розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату 

за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення): 10 % - за 

вчинення порушень, передбачених частиною сьомою статті 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» 58000 грн 00 коп. (п’ятдесят вісім тисяч 

гривень). 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 07.07.2016 № 1522 передбачено, 

що відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», 
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м. Харків, у тридцятиденний термін з дня отримання рішення про стягнення 

штрафу має сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 58000 

грн 00 коп. (п’ятдесят вісім тисяч гривень).  

Пунктом 4 рішення Національної ради від 07.07.2016 № 1522 ліцензіата 

було зобов’язано протягом двох тижнів привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

На виконання пункту 5 зазначеного вище рішення Національної ради 

18.07.2016 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, було 

надіслано рішення щодо сплати штрафу та розпорядження про усунення 

порушень законодавства (вих. № 17/2087), які не були отримані ліцензіатом, у 

зв’язку з чим були повторно надіслані 31.08.2016 (вих. № 17/2553), проте знову 

не отримані. 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, не сплатило до 

Державного бюджету України штраф, нарахований у розмірі 58000 грн 00 коп. 

(п’ятдесят вісім тисяч гривень), отже ліцензіат не виконав пункт 3 рішення 

Національної ради від 07.07.2016 № 1522, крім того, подав до суду позов до 

Національної ради стосовно скасування рішення 07.07.2016 № 1522 про 

застосування санкції «стягнення штрафу».   

З метою з’ясування стану виконання ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, пункту 4 рішення Національної ради від 07.07.2016 

№ 1522 в частині укладання угод з абонентами на засіданні Національної ради 

18.08.2016 рішенням № 1783 було призначено позапланову перевірку 

ліцензіата. 

Представника ТОВ «ТРК «Епсілон ТВ» за довіреністю Куштима О.М. 

було повідомлено про проведення позапланової перевірки електронною 

поштою (вих. № 2/49 від 30.08.2016). 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/414 від 25.08.2016 

уповноважені особи Національної ради мали здійснити позапланову перевірку 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків (провайдер 

програмної послуги), проте склали Акт щодо неможливості здійснення 

перевірки провайдера програмної послуги від 06.09.2016, оскільки представник 

ліцензіата за довіреністю Куштим О.М. електронним листом повідомив, що з 

квітня 2016 року по сьогоднішній день ліцензіат фінансово-господарської 

діяльності не здійснює. 

Відсутність діяльності провайдера програмної послуги ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, є порушенням пункту 

2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (із 

змінами) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії) ) (далі – Положення). 

Отже, після застосування санкцій «оголошення попередження» та 

«стягнення штрафу» ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ»,  

м. Харків, не привело свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства, що свідчить про систематичність порушень чинного 
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законодавства і згідно з частиною сьомою статті 40 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Ліцензію провайдера програмної послуги може 

бути анульовано в судовому порядку за поданням Національної ради у зв'язку з 

систематичними порушеннями ним вимог цього Закону) є підставою для 

подання Національною радою позову до суду про анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги. 

Враховуючи викладене вище, розглянувши Акт щодо неможливості 

здійснення перевірки провайдера програмної послуги від 06.09.2016 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, керуючись частиною 

сьомою статті 39, частиною сьомою статті 40, частиною першою статті 70, 

частиною дванадцятою статті 72, частинами першою та другою статті 73 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пунктом 2.3 розділу ІІ 

Положення, статтями 13 та 24 Закону України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати, що ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ»,  

м. Харків, не привело свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства після застосування санкцій «оголошення попередження» та 

«стягнення штрафу», що свідчить про систематичність порушень чинного 

законодавства. 

2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії НР № 00108-п 

від 08.06.2007 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків. 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


