
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1395 

 

03.09.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 27 

 
Про результати позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ», 

м. Харків (НР № 00108-п від 08.06.2007) 

 

На підставі скарги громадянина Шульца В.С. (вх. № 15а/589-Ш від 

06.07.2015) та рішення Національної ради від 23.07.2015 № 1163 було 

призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН 

ТВ», м. Харків, з метою перевірки діяльності компанії на предмет дотримання 

вимог ч. 7 ст. 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».   

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/380 від 24.07.2015  

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, НР № 00108-п від 08.06.2007 (провайдер 

програмної послуги), в результаті чого складено Акт № ПП/Хр/ПС/№ 

8/12.07.2015 від 12.08.2015. 

В ході перевірки було встановлено:  

1. За наданою керівництвом ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ» довідкою,  

гр. Шульц В.С. не є споживачем послуг ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ» та не має 

договірних відносин із ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ». 

2. ФОП Кащавцев О.В., якому сплатив кошти гр. Шульц В.С., не є 

ліцензіатом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

3. Гр. Шабалін С., який за інформацією Шульца В.С., підключив йому 

кабельне телебачення і Інтернет, згідно з наданим письмовим поясненням 

директора ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ» не є працівником  

ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ» і не здійснював надання послуг чи робіт для  

ТОВ «ТРК «ЕПСІЛОН ТВ». 

Розглянувши Акт № ПП/Хр/ПС/№08/12.07.2015 від 12.08.2015 

позапланової перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ»,  

м. Харків, керуючись частиною 1 статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення»,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків, взяти до відома.  



2. Звернутися до Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

фіскальної служби України та Державної інспекції України з питань захисту 

прав споживачів з проханням вжити заходів реагування у межах компетенції. 

3. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН ТВ», м. Харків (НР № 00108-п від 

08.06.2007), з метою перевірки дотримання вимог ч. 7 ст. 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта 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 В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 
 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 
 


