
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 356 

 

12.03.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 8 

 

Про заяви ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ», м. Харків, 

щодо анулювання ліцензій провайдера програмної 

послуги (НР № 0548-п від 14.07.2008,  

НР № 0554-п від 21.07.2008, НР 0589-п від 28.10.2008, 

НР № 0687-п від 16.04.2009, НР № 0725-п від 12.06.2009, 

НР № 0727-п від 19.06.2009, НР № 0733-п від 08.07.2009,  

НР № 0743-п від 16.07.2009, НР № 0754-п від 24.07.2009) 

 

Розглянувши заяви ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ», м. Харків 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Сумська, буд. 50, м. Харків, 61002; 

генеральний директор Сергій Єгорович Камардін), щодо анулювання ліцензій 

провайдера програмної послуги НР № 0548-п від 14.07.2008 (ресурс 

багатоканальної телемережі типу IPTV – 100 каналів, територія 

розповсюдження – м. Харків в межах вулиць та проспектів, термін дії ліцензії - 

до 14.07.2018), НР № 0554-п від 21.07.2008 (ресурс багатоканальної телемережі 

типу IPTV – 100 каналів, територія розповсюдження – м. Полтава в межах 

вулиць та районів, термін дії ліцензії - до 21.07.2018), НР № 0589-п від 

28.10.2008 (ресурс багатоканальної телемережі типу IPTV – 60 каналів, 

територія розповсюдження – м. Дніпропетровськ в межах вулиць та районів, 

термін дії ліцензії - до 28.10.2018), НР № 0687-п від 16.04.2009 (ресурс 

багатоканальної телемережі типу IPTV – 59 каналів, територія розповсюдження 

– м. Маріуполь в межах вулиць та проспектів, термін дії ліцензії - до 

16.04.2019), НР № 0725-п від 12.06.2009 (ресурс багатоканальної телемережі 

типу IPTV – 71 канал, територія розповсюдження –  м. Кременчук в межах 

бульварів, вулиць, проспектів, кварталів, провулків та будинків, термін дії 

ліцензії - до 12.06.2019), НР № 0727-п від 19.06.2009 (ресурс багатоканальної 

телемережі типу IPTV – 69 каналів, територія розповсюдження – м. Суми в 

межах вулиць та будинків, термін дії ліцензії - до 19.06.2019), НР № 0733-п від 

08.07.2009 (ресурс багатоканальної телемережі типу IPTV – 59 каналів, 

територія розповсюдження – м. Луганськ в межах вулиць та районів, термін дії 

ліцензії - до 08.07.2019), НР № 0743-п від 16.07.2009 (ресурс багатоканальної 

телемережі типу IPTV – 59 каналів, територія розповсюдження – м. Донецьк в 

межах вулиць та проспектів,  термін дії ліцензії - до 16.07.2019), НР № 0754-п 

від 24.07.2009 (ресурс багатоканальної телемережі типу IPTV – 72 канали, 

територія розповсюдження – м. Київ в межах бульварів та вулиць, термін дії 

ліцензії - до 24.07.2019), керуючись Законами України «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і  



радіомовлення», рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187 «Про 

внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензії провайдера програмної послуги                                  

НР № 0548-п від 14.07.2008, НР № 0554-п від 21.07.2008, НР № 0589-п від 

28.10.2008, НР № 0687-п від 16.04.2009, НР № 0725-п від 12.06.2009,  

НР № 0727-п від 19.06.2009, НР № 0733-п від 08.07.2009, НР № 0743-п від 

16.07.2009, НР № 0754-п від 24.07.2009 ТОВ „ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ”, м. Харків, 

з 01.05.2015. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ „ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ”,               

м. Харків, із Державного реєстру телерадіоорганізацій України. 

3. Зобов’язати ТОВ „ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ”, м. Харків, повернути до 

Національної ради ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0548-п від 

14.07.2008, НР № 0554-п від 21.07.2008, НР 0589-п від 28.10.2008, НР № 0687-п 

від 16.04.2009, НР № 0725-п від 12.06.2009, НР № 0727-п від 19.06.2009, НР № 

0733-п від 08.07.2009, НР № 0743-п від 16.07.2009, НР № 0754-п від 24.07.2009 

протягом десяти днів з дати прийняття цього рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення та управління представників 

Національної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 


