
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 201 

 

23.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 
Про результати планової перевірки  

ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса 

 (НР № 0345-п від 10.08.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/563 від 08.12.2016 

було здійснено планову перевірку ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса 

(провайдер програмної послуги), за результатами якої складено Акт  

№ 9(І)/Од./ПС/1/2017/ від 24.01.2017. 

Під час перевірки на підставі моніторингу від 20.01.2017 було зафіксовано 

порушення: 

пункту 2.10 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, далі – Положення) (Підставами для переоформлення 

ліцензії провайдера програмної послуги є зміна відомостей, що містяться у 

ліцензії провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заява ліцензіата), 

оскільки не подано до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії у 

зв'язку зі зміною відомостей про органи управління та власника:  

 відомості про органи управління: за ліцензією – директор Череп Д.М., 

фактично з 02.04.2014 – Тельвак М.М.; 

відомості про власників: за ліцензією – компанія «TECHCORP 

UNIVERSAL LLP», Лондон, Англія; фактично – компанія Cardman Impex corp., 

Британські Віргінські острови, та ТОВ «ТК Ніка ТВ», м. Одеса; 

частини п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію 

телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах відповідно до 

переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі 

програмної послуги), оскільки:  

не ретранслюються 37 програм, передбачені ліцензією: ПрАТ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, ТОВ «ТРК «Україна», ТОВ «Телестудія 

«Служба інформації», ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», Перший діловий, 

Enter фільм, ПІКСЕЛЬ ТV, OTV, АТВ, ТРК «100 відсотків», «Discovery 

Channel», «Nickelodeon», Music Box, Extreme Sports Channel, ОНТ, 1 Одеська 

ТРК та інші вітчизняні програми, які припинили мовлення, а також іноземні 

програми, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України; 



ретранслюються 29 програм, не передбачені ліцензією: 112 Україна, Еко-

ТВ, G-News, Медіа-Інформ, Думская, Телеканал «Сімейний», NEWSONE, 

АМС, М2, МІladyTELEVISION, SHOPPING-TV, 3S.tv, Трофей, Еврокино, 

ЕПОХА, ТЕРРА, Дача, Travel Channel, М2, Беларусь 24, Наше любимое кино, 

Еспресо, Fox Crime, Караван, Бігуді, ПлюсПлюс, QTV, 2+2, BUSINESS. 

Розглянувши Акт № 9(І)/Од./ПС/1/2017/ від 24.01.2017 планової перевірки 

ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктом 2.10 розділу ІІ 

Положення, частиною четвертою статті 35, частиною п’ятою статті 42, 

частиною першою статті 70, частинами першою, третьою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 

частинами першою та 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. Перенести розгляд питання «Про результати планової перевірки  

ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса (НР № 0345-п від 10.08.2007)» на 

наступні засідання Національної ради для з’ясування обставин справи. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 


