
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2639 

 

15.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 44 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ колективної телефонної  

компанії «Веко», м. Вінниця 

(НР № 0274-п від 15.06.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/478 від 24.10.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ колективної телефонної компанії 

«Веко», м. Вінниця (провайдер програмної послуги), за результатами якої 

складено Акт № 27/(IІ)/Вн./П/№167-16 від 18.11.2016. 

У ході перевірки за результатами моніторингу 18.11.2016 було зафіксовано 

відсутність діяльності ТОВ колективної телефонної компанії «Веко»,  

м. Вінниця, як провайдера програмної послуги, що є порушенням пункту 2.3 

розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (зі 

змінами) (далі – Положення) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний 

виконувати умови ліцензії). 

Розглянувши Акт № 27/(IІ)/Вн./П/№167-16 від 18.11.2016 планової 

перевірки ТОВ колективної телефонної компанії «Веко», м. Вінниця, 

керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ Положення, частиною першою статті 70, 

частинами першою, третьою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою, 

другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою, другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ колективною телефонною компанією «Веко», 

м. Вінниця, пункту 2.3 розділу ІІ Положення. 

2. ТОВ колективній телефонній компанії «Веко», м. Вінниця, НР № 0274-п 

від 15.06.2007, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ колективну телефонну компанію «Веко»,  

м. Вінниця, протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання 

ліцензіатом цього рішення Національна рада може призначити позапланову 



перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ колективній телефонній 

компанії «Веко», м. Вінниця. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ колективної телефонної компанії «Веко», м. Вінниця. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 
 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 
 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


