
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1135 

 

19.07.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 

 
Про анулювання ліцензій провайдера програмної послуги 

ФОП Скрипника В. Г., м. Димитров Донецької обл. 

(НР № 0480-п від 03.04.2008, НР № 0481-п від 03.04.2008, 

НР № 0482-п від 03.04.2008, НР № 0483-п від 09.04.2008) 

 

Розглянувши клопотання Фізичної особи – підприємця Скрипника 

Владислава Геннадійовича, м. Димитров Донецької обл. (місцезнаходження 

юридичної особи: пров. Львівський, буд. 1, кв. 21, м. Димитров Донецької обл., 

85324), щодо анулювання ліцензій провайдера програмної послуги  

НР № 0480-п від 03.04.2008 (ресурс багатоканальної мережі – 53 канали, 

територія розташування багатоканальної телемережі – м. Красноармійськ 

Донецької обл. в межах вулиць та будинків, термін дії ліцензії - до 03.04.2018), 

НР № 0481-п від 03.04.2008 (ресурс багатоканальної мережі – 53 канали, 

територія розташування багатоканальної телемережі – с. Новий Світ Донецької 

обл., термін дії ліцензії - до 03.04.2018), НР № 0482-п від 03.04.2008 (ресурс 

багатоканальної мережі – 51 канал, територія розташування багатоканальної 

телемережі – м. Комсомольське Донецької обл. в межах мікрорайонів, вулиць, 

провулків та будинків, термін дії ліцензії - до 03.04.2018), НР № 0483-п від 

09.04.2008 (ресурс багатоканальної мережі – 53 канали, територія розташування 

багатоканальної телемережі – м. Димитров Донецької обл. в межах вулиць та 

будинків, термін дії ліцензії - до 09.04.2018), 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 № 0480-п від 

03.04.2008, НР № 0481-п від 03.04.2008, НР № 0482-п від 03.04.2008,  

НР № 0483-п від 09.04.2008 ФОП Скрипника В. Г., м. Димитров  

Донецької обл. 

2. Зобов’язати ФОП Скрипника В. Г., м. Димитров Донецької обл., 

повернути до Національної ради ліцензії провайдера програмної послуги  

НР № 0480-п від 03.04.2008, НР № 0481-п від 03.04.2008, НР № 0482-п від 



03.04.2008, НР № 0483-п від 09.04.2008 протягом десяти днів з дати прийняття 

цього рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 


