
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2424 

 

16.12.2009                                                        м. Київ                                              Протокол № 47 

 

Про внесення змін до резолютивної частини 

рішення Національної ради від 22.07.2009  

№ 1599 „Про виконання постанови Донецького 

окружного адміністративного суду від 25.01.2008 

по справі № 2-а-936/08 за позовом  

ТОВ „НВП „ДонТелеС” до Національної ради” 

 

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Науково-виробниче підприємство „Донбастелесупутник”, м. Донецьк, від 

15.12.2009 за вх. № 16а/5093, щодо відкликання заяви про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги від 28.11.2008 за вх. № 16а/5624 у зв’язку з 

неможливістю сплатити ліцензійний збір згідно з рахунком № 7338 від 

04.08.2009, виданим на виконання рішення Національної ради від 22.07.2009 № 

1599, керуючись статтею 31 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” та статтями 14, 17, 18 та 24 Закону України „Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Скасувати пункти 2 – 9 рішення Національної ради від 22.07.2009 № 

1599 „Про виконання постанови Донецького окружного адміністративного 

суду від 25.01.2008 по справі № 2-а-936/08 за позовом ТОВ „НВП „ДонТелеС” 

до Національної ради”. 

2. Підтвердити факт виконання постанови Донецького окружного 

адміністративного суду від 25.01.2008 по справі № 2-а-936/08 за позовом ТОВ 

„НВП „ДонТелеС” до Національної ради, на підтвердження чого було прийняте 

рішення від 22.07.2009 № 1599. 

3. Відповідно до рахунку на сплату ліцензійного збору за видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги № 7338 від 04.08.2009 (дійсний по 22.08.2009) 

констатувати, що ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, був підготовлений та 

направлений рахунок на сплату ліцензійного збору за видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги на підставі рішення Національної ради від 

22.07.2009 № 1599. 

4. На підставі листа ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, від 15.12.2009 

за вх. № 16а/5093 визнати факт несплати Товариством ліцензійного збору, що є 

невиконанням ст. 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та 

унеможливлює видачу ліцензії провайдера програмної послуги. 



5. Відповідно до листа ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, від 

15.12.2009 за вх. № 16а/5093 повернути заявні документи ТОВ „НВП 

„ДонТелеС” від 28.11.2008 за вх. № 16а/5624. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради А. Мирошніченка, юридичне управління 

та ліцензійно-реєстраційний департамент. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/  А. Мирошніченко  

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Ю. Плаксюк 


