
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2219 

 

05.12.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про заяви ТОВ ТРК „Фальстап”, 

м. Дніпропетровськ, щодо анулювання 

ліцензій провайдера програмної послуги  

(НР № 0445-п від 06.02.2008 та НР № 0086-п від 01.11.2006) 

 

Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю 

Телерадіокомпанії „Фальстап”, м. Дніпропетровськ (місцезнаходження 

юридичної особи: пл. Леніна, буд. 1, кім. 222, м. Дніпропетровськ, 49000; 

директор Юрій Володимирович Швець), щодо анулювання ліцензій провайдера 

програмної послуги НР № 0445-п від 06.02.2008 (ресурс багатоканальної 

телемережі – 104 канали, територія розповсюдження – м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл. у межах вулиць та будинків, термін дії ліцензії - до 

06.02.2018) та НР № 0086-п від 01.11.2006 (ресурс багатоканальної телемережі - 

105 каналів, територія розповсюдження – м. Дніпропетровськ у межах районів, 

термін дії ліцензії - до 01.11.2016),  керуючись Законами України “Про 

телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення” та абзацом 2 п. 14 Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням 

Національної ради від 28.12.2011 № 2979 та зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 2 березня 2012 року за № 351/20664, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0445-п від 

06.02.2008 та НР № 0086-п від 01.11.2006 ТОВ ТРК „Фальстап”,  

м. Дніпропетровськ. 

2. Управлінню ліцензування телерадіомовлення вилучити ТОВ ТРК 

„Фальстап”, м. Дніпропетровськ, із Державного реєстру телерадіоорганізацій 

України. 

3. Зобов’язати ТОВ ТРК „Фальстап”, м. Дніпропетровськ, повернути до 

Національної ради ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0445-п від 

06.02.2008 та НР № 0086-п від 01.11.2006 протягом десяти днів з дати 

прийняття цього рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування 

телерадіомовлення, управління координації та організації роботи представників 

та секретаріатів представників, управління науково-технічного і частотного 

розвитку та контрольно-аналітичне управління. 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Фартушного. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 


