
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1704 

 

20.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Про анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги 

ФОП Свечинського А.Г., 

м. Красноармійськ Донецької обл. 

(НР № 0519-п від 25.04.2008) 

 

 

Розглянувши інформацію з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Національній раді стало 

відомо, що 18.06.2008 року Виконавчим комітетом Красноармійської міської 

ради Донецької області було внесено запис про державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

СВЕЧИНСЬКОГО АНДРІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер 

2426706155), який має ліцензію провайдера програмної послуги № 0519-п від 

25.04.2008 (місцезнаходження юридичної особи: вул. Квіленка, 70,                                    

м. Красноармійськ, Донецька обл., 85300; ресурс багатоканальної телемережі з 

використанням аналогової технології – 43 канали, територія розповсюдження – 

мікрорайон Хімік м. Слов’янська Донецької обл., термін дії ліцензії - до 

25.04.2018), керуючись пунктом б) частини 2 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», Законом України «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 № 0519-п від 25.04.2008 ФОП СВЕЧИНСЬКОГО А. Г., м. Красноармійськ 

Донецької обл. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ФОП СВЕЧИНСЬКОГО А.Г.,                

м. Красноармійськ Донецької обл., із Державного реєстру суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. 

3. Зобов’язати ФОП СВЕЧИНСЬКОГО А.Г., м. Красноармійськ 

Донецької обл, повернути до Національної ради ліцензію провайдера 

програмної послуги НР № 0519-п від 25.04.2008 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, управління представників 

Національної ради,  управління фінансової та бухгалтерської служби. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


