
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 637 

 

20.04.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 

Про анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги 

ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл. 

(НР № 0371-п від 14.09.2007) 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл. 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Полковника Климова, буд. 29,  

м. Арциз Одеської обл., 68402; директор Анатолій Іванович Чернишов), щодо 

анулювання ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0371-п від 

14.09.2007 (кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі – 24 канали, 

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Арциз-2 

Одеської обл., термін дії ліцензії - до 14.09.2017), 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 № 0371-п від 

14.09.2007 ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл., за умови сплати штрафу 

відповідно до рішення Національної ради від 03.06.2016 № 1160 про 

накладання штрафу через неподання (несвоєчасного подання) інформації про 

структуру власності ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл. (ліцензія провайдера 

програмної послуги НР № 0371-п від 14.09.2007). 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської 

обл., із Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення. 

3. Зобов’язати ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл., повернути до 

Національної ради ліцензію провайдера програмної послуги  НР № 0371-п від 

14.09.2007 протягом десяти днів з дати сплати штрафу відповідно до рішення 

Національної ради від 03.06.2016 № 1160 про накладання штрафу через 

неподання (несвоєчасного подання) інформації про структуру власності ТОВ 

«КАТ», м. Арциз Одеської обл. (ліцензія провайдера програмної послуги  

НР № 0371-п від 14.09.2007). 



4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради, та управління фінансової та бухгалтерської служби. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


