
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1980 

 

16.10.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 30 

 

Про результати позапланової перевірки 

ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”, м. Київ  

 

На виконання рішення № 368 від 18.02.2013 „Про призначення 

позапланової перевірки ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”, м. Київ, Національною радою у 

період з 12 по 13 березня 2013 року було здійснено позапланову перевірку ТОВ 

„ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”, м. Київ (ліцензія НР № 0815-п від 16.10.2003, провайдер 

програмної послуги), про що було складено Акт № 65(І)Кв/СА/13 від 

13.03.2013. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення вимог частини 7 статті 39 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, оскільки відсутня угода 

про надання послуг між ліцензіатом і абонентом, яка визначає перелік 

телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов'язується надавати абоненту, 

та абонентна плата за пакет і/або плату за надання окремих телерадіопрограм та 

передач.   

Після перевірки рішенням  № 1797 від 24.09.2013 Національна рада, 

розглянувши заяву ліцензіата, анулювала попередню ліцензію НР № 0815-п від 

16.10.2003 ТОВ „Воля-кабель”, м. Київ, а рішенням № 1615 від 11.09.2013 

видала нову ліцензію ТОВ „Воля-кабель”, м. Київ, НР № 1303-п від 25.09.2013, 

на ту ж територію розташування (прийому) багатоканальної телемережі –  

м. Київ.  

Розглянувши результати позапланової перевірки ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”, 

м. Київ, врахувавши факт анулювання ліцензії НР № 0815-п від 16.10.2003, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

статтею 42, частиною 1 статті 70, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 

74 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13, частиною 2 

статті 24, частиною 2 статті 75 Закону України „Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила:  

1. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової перевірки 

ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”, м. Київ» для з’ясування обставин справи. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, контрольно-

аналітичне управління, управління ліцензування телерадіомовлення, 

управління правового забезпечення. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Головатенко. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 


