
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 695 

 

17.05.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про анулювання ліцензій провайдера програмної послуги 

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА», 

 смт Калинівка Васильківського району Київської обл. 

(НР № 1365-п від 20.03.2012, НР № 1263-п від 20.10.2011) 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА»,    

смт Калинівка Васильківського району Київської обл. (місцезнаходження 

юридичної особи: вул. Центральна, буд. 57, поверх № 2, смт Калинівка 

Васильківського району Київської обл., 08623; директор Іжутов Сергій 

Володимирович), щодо анулювання ліцензій провайдера програмної послуги 

НР № 1365-п від 20.03.2012 (максимальна кількість каналів (ресурс) 

багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології – 75 

каналів, територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –  

м. Яготин та м. Березань Київської обл., термін дії ліцензії - до 20.03.2022) та   

НР № 1263-п від 20.10.2011 (максимальна кількість каналів (ресурс) 

багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології – 81 канал, 

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Марганець 

Дніпропетровської обл., термін дії ліцензії - до 20.10.2021), 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 (зі змінами), 

затвердженій рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, що 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензії провайдера програмної послуги                                      

НР № 1365-п від 20.03.2012, НР № 1263-п від 20.10.2011 ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА», смт Калинівка Васильківського району 

Київської обл. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

письмово у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити 

оператора телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 1263-п від 20.10.2011. 



3. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 
Голова Національної ради  /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 
 


