
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1702 

 

20.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Про клопотання ТОВ «Підприємство  

«Кабельне телебачення», м. Вінниця, 

щодо анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги 

(НР № 0584-п від 01.10.2008) 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»,  

м. Вінниця (місцезнаходження юридичної особи: вул. Некрасова, буд. 48-а,  

м. Вінниця, 21100), щодо анулювання ліцензії провайдера програмної послуги 

НР № 0584-п від 01.10.2008 (ресурс багатоканальної телемережі з 

використанням аналогової технології – 45 каналів, територія розповсюдження – 

м. Вінниця, мікрорайон Вишенька, Слов’янка у межах проспектів та вулиць: 

просп. Космонавтів, Юності та вул. 600-річчя, Стахурського, Хмельницького 

шосе, термін дії ліцензії - до 01.10.2018), керуючись Законами України «Про 

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

телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0584-п від 

01.10.2008 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»,  

м. Вінниця. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО 

«КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Вінниця, із Державного реєстру суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. 

3. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», 

м. Вінниця, повернути до Національної ради ліцензію провайдера програмної 

послуги НР № 0584-п від 01.10.2008 протягом десяти днів з дати прийняття 

цього рішення. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення 

НР № 0584-п від 01.10.2008. 



5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради, управління фінансової та бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


