
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 36 

 

09.01.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 

Про анулювання ліцензій провайдера 

програмної послуги  ТОВ «ГІГАБІТ-НЕТ», 

с. Красилівка Київської обл.  

(НР № 00540-п від 19.01.2017, 

НР № 00541-п від 19.01.2017,  

НР № 00542-п від 19.01.2017) 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІГАБІТ-НЕТ», с. Красилівка Київської обл. 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Івана Кожедуба, буд. 2, офіс 20,  

с. Красилівка Київської обл., 07451; директор Пуляєва Ольга Олексіївна), щодо 

анулювання ліцензій провайдера програмної послуги НР № 00540-п від 

19.01.2017 (технологія розповсюдження програм – аналогова, цифрова, IPTV, 

мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості 

програм, що ретранслюються в мережі – 94%; територія розташування 

(прийому) багатоканальної телемережі – м. Остер, смт Козелець Чернігівської 

області, строк дії ліцензії - до 19.01.2027), НР № 00541-п від 19.01.2017 

(технологія розповсюдження програм – аналогова, цифрова, IPTV, мінімальна 

частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що 

ретранслюються в мережі – 95%; територія розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі – смт Калита, села: Красилівка, Богданівка, 

Семиполки Київської області, строк дії ліцензії - до 19.01.2027), НР № 00542-п 

від 19.01.2017 (технологія розповсюдження програм – аналогова, цифрова, 

IPTV, мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній 

кількості програм, що ретранслюються в мережі – 95%; територія розташування 

(прийому) багатоканальної телемережі – м. Фастів Київської області, строк дії 

ліцензії - до 19.01.2027), 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 НР № 00540-п від 

19.01.2017, НР № 00541-п від 19.01.2017, НР № 00542-п від 19.01.2017 ТОВ 

«ГІГАБІТ-НЕТ», с. Красилівка Київської обл. 



2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «ГІГАБІТ-НЕТ», с. Красилівка 

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

сфері телебачення і радіомовлення. 

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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


