
 

Інформація щодо розгляду судових справ за участю НКРЗІ у 2014-2016 роках  
 

За результатами аналізу судової практики представлення інтересів НКРЗІ  
у судах за 2014-2016 роки встановлено. 

За вказаний період відкрито судові провадження: 
у 2014 році у 45 судових справах, у яких: 
1) у 25 судових справах НКРЗІ є Відповідачем та у 7 судових справах НКРЗІ 

залучена до участі у якості Третьої особи (кадрові питання); 
2) у 13 судових справах НКРЗІ є Позивачем. 
у 2015 році у 43 судових справах, у яких: 
1) у 19 судових справ НКРЗІ є Відповідачем та у 1 справі НКРЗІ залучена до 

участі у справі у якості Третьої особи; 
2) у 23 судових справах НКРЗІ є Позивачем. 
у 2016 році у 11 справах, у яких: 
1) у 8 судових справах НКРЗІ є Відповідачем; 
2) у 5 справах НКРЗІ є Позивачем. 

 
Судові спори, у яких НКРЗІ є Відповідачем 

1. У 2014 році за результатами судового розгляду 25 справ, у яких НКРЗІ є 
Відповідачем, 16 справ розглянуто на користь НКРЗІ (34 судових рішення) 
(детальна інформація у додатку 1). 

Водночас, у 9 справах задоволено позовні вимоги суб’єктів ринку (20 судових 
рішень).Детальна інформація у додатку 2.  Предметом позову у цих справах є:  

1) відмова НКРЗІ у продовженні строку дії ліцензій, види діяльності, яких не 
ліцензуються згідно з Законом України «Про телекомунікації», та непереоформлення 
виданих під такі ліцензії дозволів на використання номерного ресурсу  
(ТОВ «Євротранстелеком», ТОВ «Телесистеми України»); 

2) оскарження суб’єктами ринку результатів перевірок НКРЗІ (ПАТ «МТС 
Україна»,ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Алваріум»); 

3) оскарження ПрАТ «Київстар» окремих пунктів Положення про надання 
послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, 
затвердженого рішенням НКРЗІ 25.04.2013 № 248 (рішення НКРЗІ скасовано). 

Отже, у 2014 році з 25 судових справ у 16 справах суб’єктам ринку 
відмовлено у позовних вимогах до НКРЗІ, що становить 64% позитивних 
судових рішень на користь НКРЗІ. 

2. У 2015 році за результатами судового розгляду 19 справ, у яких НКРЗІ є 
Відповідачем 12 справ розглянуто на користь НКРЗІ (16 судових рішення) (додаток 
1); 

Водночас, у 2 судових справах задоволено позовні вимоги суб’єктів ринку до 
НКРЗІ (4 судових рішень) (додаток 2). У цих справах ТОВ «Євротранстелеком»  
вимагає видати ліцензії, види  діяльності у яких не ліцензуються згідно з Законом; 
ПАТ «Укртелеком» оскаржує результати перевірки. Рішення у цих справах 
оскаржено до Вищого адміністративного суду України. 

У 5 судових справах 2015 року триває судовий розгляд. 
Отже, у 2015 році з 14 справ, у яких рішення набрали законної сили,  

12 суб’єктам ринку відмовлено у позовних вимогах до НКРЗІ, що становить  
86 % справ на користь НКРЗІ. 

http://nkrzi.gov.ua/images/upload/213/4009/analyz_sudov_pract.pdf


3. У 2016 році (станом на 01.06.2016) остаточних рішень немає у жодній справі.  
У 3 судових справах у І та ІІ інстанціях позовні вимоги суб’єктів ринку до НКРЗІ 
задоволено (це позови ТОВ «ММДС-Україна» (І та ІІ інстанції), ТОВ «ЕС-ЛАЙН»  
(І інстанція) щодо відмови НКРЗІ у продовженні строку дії ліцензій через 
неефективне використання радіочастотного ресурсу, ПАТ «Укртелеком» (І та ІІ 
інстанції) оскаржує відмову НКРЗІ у продовженні строку дії ліцензії, вид діяльності 
якої не ліцензуються згідно з Законом України «Про телекомунікації»).  

Водночас, 4 судові справи знаходяться на розгляді, в 1 справі закрито 
провадження.  

 

Судові спори, у яких НКРЗІ є Позивачем 
1. НКРЗІ подає позови до користувачів РЧР, які не сплачують рентну плату за 

користування РЧР України. 
За результатами аналізу судової практики  
у 2014 році: 
відкрито провадження у 13 судових справах, де НКРЗІ є Позивачем, з них: 
у 8 справах винесено позитивні судові рішення на користь НКРЗІ про 

анулювання користувачам РЧР ліцензій та/або дозволів на експлуатацію РЕЗ; 
у 5 справах користувачі РЧР сплатили заборгованість з  рентної плати під час 

судового розгляду, що стало підставою для суду відмовити  у позові через 
відсутність предмету спору. 

у 2015- 2016 роках: 
відкрито провадження у 27 справах. 
За 2015 рік у 14 судових справах позовні вимоги НКРЗІ задоволено у 

повному обсязі у всіх справах, судові рішення на користь НКРЗІ набрали законної 
сили. Жодної відмови немає. 

У  2016 році триває розгляд ще 13 справ. 
Детальна інформація щодо цих судових справ у додатку 3. 
 
2. НКРЗІ вживаються заходи щодо виконання вимог частини другої статті 75 

Закону України «Про телекомунікації» (вилучення прибутку на користь держави  
у судовому порядку)  (1 справа - позов до ПАТ «Запорізький автомобілебудівний 
завод» внаслідок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без повідомлення 
НКРЗІ та дозволу на використання номерного ресурсу). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Додаток 1 

Судові справи, у яких прийняті рішення на користь НКРЗІ 
2014 рік  

1. Справа № 826/19767/14 за позовом Виконуючого обов'язки прокурора Автономної 
Республіки Крим до НКРЗІ, Міністерства інфраструктури України та Українського 
державного підприємства державного зв’язку «Укрпошта» про визнання протиправною 
бездіяльності, зобов’язання   вчинити дії. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 лютого 2015 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 05 
травня 2015 року, в задоволенні адміністративного позову відмовлено. Рішення набрало 
законної сили. 

2. Справа № 805/2931/14 за позовом ТОВ «Дата.Тел» до НКРЗІ про визнання 
протиправними дій (прийняття рішення НКРЗІ від 28.01.2014 року № 49 про вилучення 
номерного ресурсу). 

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 27 березня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 28 
квітня 2014 року, відмовлено у задоволенні позовних вимог ТОВ «Дата.Тел». Ухвалою 
Вищого адміністративного суду України від 21 травня 2014 року відмовлено  
у відкритті касаційного провадження. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

3. Справа № 826/10527/14 за позовом ТОВ «СЕС Сіріус Україна» до НКРЗІ про 
визнання протиправним та скасування припису про усунення порушень законодавства про 
телекомунікації від 20.06.2014 №194/пос/154-3. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 серпня  
2014 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду 
від 19 грудня 2014 року, в  задоволенні позову відмовлено. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України від 16 квітня 2015 року касаційну скаргу ТОВ «СЕС Сіріус 
Україна» відхилено. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

4. Справа № 826/12815/14 за позовом Консорціуму «Український центр підтримки 
номерів і адрес» до НКРЗІ про визнання нечинним та скасування рішення НКРЗІ  
від 01.08.2014 № 514 «Про скасування рішення НКРЗІ від 10.09.2013 № 580 «Про 
визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування 
персональних номерів та перенесених абонентських номерів». 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 жовтня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17 
грудня 2014 року, у задоволенні позову відмовлено. Ухвалою Вищого адміністративного 
суду України від 17 червня 2015 року касаційну скаргу Консорціуму «Український центр 
підтримки номерів і адрес» залишено без задоволення. Рішення остаточне, набрало 
законної сили. 

5. Справа № 826/8830/14 за позовом ПрАТ «Київстар» до НКРЗІ про визнання 
протиправними та скасування рішення і розпорядження про усунення порушень 
ліцензійних умов у сфері телекомунікацій. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 липня 2014 року в 
задоволенні адміністративного позову відмовлено. Постановою Київського апеляційного 
адміністративного суду від 23 жовтня 2014 року скасовано постанову суду першої інстанції 
та задоволено позов. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23 липня 2015 
року касаційну скаргу НКРЗІ задоволено. Постанову КААС від 23.10.2014 скасовано, 
залишено в силі постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 23.07.2014. 
Рішення остаточне, набрало законної сили. 

6. Справа № 826/12819/14 за позовом Консорціуму «Український центр підтримки 
номерів і адрес» до НКРЗІ про скасування рішення № 515 «Про прийняття за основу 



проекту рішення НКРЗ «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення 
абонентських номерів» від 1 серпня 2014 року в частині встановлення порядку визначення 
організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та 
перенесених абонентських номерів. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 вересня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13 
листопада 2014 року, відмовлено в задоволенні позовних вимог. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України від 11 грудня 2014 року відмовлено у відкритті 
касаційного провадження за касаційною скаргою Консорціуму «Український центр 
підтримки номерів і адрес». Рішення остаточне, набрало законної сили. 

7.Справа № 826/13643/14 за позовом ТОВ «СВД Інтерком» до НКРЗІ про визнання 
протиправним та скасування рішення №582 від 19.08.2014 про анулювання ліцензії №7487 
від 30.09.2013 та визнання протиправним та скасування рішення від 09.09.2014 №635 про 
анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 жовтня  
2014 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду 
від 25 грудня 2014 року, відмовлено в задоволенні позовних вимог. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України від 19 січня 2015 року відкрито касаційне провадження за 
касаційною скаргою ТОВ «СВД Інтерком». Рішення набрало законної сили. 

8. Справа № 826/10672/14 за позовом ДП «Український державний центр 
радіочастот» до НКРЗІ про визнання протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 
15.07.2014 № 477 «Про тимчасове покладання виконання обов'язків начальника державного 
підприємства «Український державний центр радіочастот» на Кіріченка В.І. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 серпня 2014 року 
закрито провадження у справі. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

9. Справа № 826/10972/14 за позовом ДП «Український державний центр 
радіочастот» до НКРЗІ про визнання протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 
22.07.2014 № 489 «Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства 
«Український державний центр радіочастот». 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 серпня 2014 року 
закрито провадження у справі. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

10. Справа № 826/10687/14 за позовом Слободянюка П.В. до НКРЗІ про визнання 
протиправним та скасування рішення від 22.07.2014 № 489 «Про затвердження нової 
редакції Статуту державного підприємства «Український державний центр радіочастот». 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 серпня 2014 року 
залишено позовну заяву Слободянюка П.В. без розгляду. Рішення остаточне, набрало 
законної сили. 

11. Справа № 761/21617/14-ц за позовом Слободянюка П.В. до НКРЗІ про визнання 
протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 15.07.2014 № 476 «Про розірвання 
трудового договору з начальником ДП «УДЦР». 

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 26 серпня 2014 року позов 
Слободянюка П.В. залишено без розгляду. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

12. Справа № 813/8168/14 за позовом Дзічковського І.Є. до НКРЗІ про визнання 
незаконними дій, наказів Голови НКРЗІ та зобов'язання вчинити дії і відшкодувати 
моральну шкоду. 

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 19 лютого  
2015 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду 
від 09 червня 2015 року, залишено позовні вимоги Дзічковського І.Є. без розгляду. 
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 03 липня 2015 року відмовлено  
у відкритті касаційного провадження за скаргою Дзічковського І.Є. Рішення остаточне, 
набрало законної сили. 



13. Справа № 826/5017/14 за позовом ПрАТ «МТС Україна» до НКРЗІ та Пастух І.І. 
про визнання протиправним та скасування припису про усунення порушення 
законодавства, а саме підпункт 10.4.8 пункту 4.8 Умов користування мережами мобільного 
зв’язку ПрАТ «МТС Україна» не відповідає вимогам пункту 54 Правил надання та 
отримання телекомунікаційних послуг. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 червня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 31 липня 
2014 року, в задоволенні адміністративного позову відмовлено. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України від 13 листопада 2014 року касаційну скаргу ПрАТ «МТС 
Україна» залишено без задоволення. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

14. Справа № 826/18498/14 за позовом заступника Генерального прокурора України до 
НКРЗІ, ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ТриМоб» про визнання протиправним та скасування 
підпунктів 2.2, 2.3, 2.4 рішення НКРЗ від 17.11.2011 № 647 «Про видачу ліцензій на 
користування РЧР України»,  визнання протиправним та скасування виданих ТОВ 
«Тримоб» ліцензій на користування РЧР України. 

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалою від 26 грудня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду  
від 19 лютого 2015 року, позов залишив без розгляду. Вищий адміністративний суд 
України ухвалою від 7 липня 2015 року ці судові рішення залишив без змін. Верховний суд 
України ухвалою від 17 вересня 2015 року відмовив у допуску справи до провадження. 
Рішення остаточне, набрало законної сили. 

15. Справа № 185/10708/14-ц за позовом Колісника В.М. до ПрАТ «МТС Україна» та 
НКРЗІ про захист прав споживача та відшкодування моральних збитків. 

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області рішенням  
від 14 січня 2015 року у задоволенні позову Колісника В.М. відмовив. Рішення остаточне, 
набрало законної сили. 

16. Справа № 757/26831/14-ц за позовом Колісника В.М. до ПрАТ «МТС Україна» та 
НКРЗІ про захист прав споживача та відшкодування моральних збитків. 

Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 29 жовтня 2014 року позов 
Колісника В.М. залишив без розгляду. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

 
2015 рік 

1. Справа № 817/20/15 за позовом Панасевича І.Л. до НКРЗІ про зобов’язання 
провести службове розслідування у відповідності до вимог Порядку проведення 
службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та відновлення на посаді головного державного інспектора. 

Ухвалою Рівненського окружного адміністративного суду від 20.02.2015 позовну 
заяву Панасевича І.Л. залишено без розгляду. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

2. Справа № 817/21/15 за позовом Панасевича І.Л. до НКРЗІ про визнання 
незаконними дій НКРЗІ з реорганізації Департаменту державного нагляду, поновлення на 
посаді, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу, зобов’язання вчинити дії.  

Постановою Рівненського окружного адміністративного суду від 04.03.2015 Позивачу 
відмовлено у задоволенні позову повністю.  Рішення остаточне, набрало законної сили. 

3. Справа № 813/53987/15 за позовом Дзічковського І.Є. до НКРЗІ про поновлення на 
посаді, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу. 

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 06.11.2015  
у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю, ухвалою Львівського 
апеляційного адміністративного суду від 26.01.2016 апеляційну скаргу  
Дзічковського І.Є. залишено без задоволення, постанову Львівського окружного 
адміністративного суду від 06.11.2015 залишено без змін. Рішення остаточне, набрало 
законної сили. 



4. Справа № 821/371/15-а за позовом ТОВ «Виробничо-технічна фірма «РВіК» до 
НКРЗІ, ДПІ у м. Херсоні про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити дії, 
відшкодувати моральну шкоду у розмірі 5000 грн. 

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 16.06.2015  
в частині позовних вимог до НКРЗІ відмовлено, Ухвалою Одеського апеляційного 
адміністративного суду від 30.09.2015 апеляційну скаргу Позивача залишено без 
задоволення, постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 16.06.2015 
залишено без змін. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

5. Справа № 185/3704-15ц за позовом Колісника В.М. до ПАТ «МТС Україна», НКРЗІ 
про захист прав споживача та компенсацію моральних збитків.  

Ухвалою Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області  
від 05.05.2015 було закрито провадження по цивільній справі. Рішення остаточне, 
набрало законної сили. 

6. Справа № 826/535/15 за позовом Бердника О.І. до НКРЗІ, ДП «УДЦР», Професійної 
спілки працівників зв`язку про визнання протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 
16.09.2014 № 652 «Про погодження організованої структури УДЦР». Ухвалою Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 19.02.2015 відмовлено  
у задоволенні позову повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

7. Справа № 826/17198/15 за позовом Блащук Ж.Г. до НКРЗІ про визнання незаконним 
та скасування рішення НКРЗІ від 28.07.2015 № 387 «Про затвердження Граничних тарифів 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність 
рішення НКРЗІ від 02.09.2014 № 612».  

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.11.2015 
відмовлено у задоволенні позову повністю. Ухвалою Київського апеляційного 
адміністративного суду  від 26.01.2016 апеляційну скаргу Позивача залишено без 
задоволення, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.11.2015 
залишено без змін. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

8. Справа № 757/24257/15-а за позовом Коломійця І.В. (ПАТ «Укртелеком»)  
до Клименко О.В., НКРЗІ про скасування постанови про накладення адміністративного 
стягнення від 30.06.2015 № 6/пос/13/5. Позивач відмовився від позову. 

9. Справа № 639/9147/15-ц за позовом Вовчка С.М. до НКРЗІ про визнання 
незаконними та протиправними дій НКРЗІ з проведення службового розслідування Вовчка 
С.М.  

Ухвалою Жовтневого районного суду міста Харкова від 10.11.2015 задоволено заяву 
НКРЗІ про закриття провадження у справі. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

10. Справа № 753/18531/15-а за позовом Гнидюк О.В. (ТОВ «Київські 
телекомунікаційні мережі») до НКРЗІ про скасування постанови про накладення 
адміністративного стягнення.  

Постановою Дарницького районного суду міста Києва від 26.10.2015 у задоволенні 
позовних вимог відмовлено повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

11. Справа № 826/16581/13-а за позовом ПрАТ «МТС Україна» про визнання 
протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 15.10.2013 № 667 «Про відмову 
приватному акціонерному товариству «МТС Україна» в продовженні строку дії ліцензії», 
зобов’язання НКРЗІ прийняти рішення про продовження ліцензії. 

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2016,  залишеною 
без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 31 травня 2016 року, 
відмовлено у задоволенні позову повністю. Рішення набрало законної сили. 

12. Справа № 826/9924/15 за позовом ТОВ «Телесистеми України» до НКРЗІ про 
визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії (видати ліцензію на 
надання послуг міжнародного та міжміського комутованого телефонного зв`язку). 



Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.07.2015 позов 
задоволено повністю. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 
08.10.2015 апеляційну скаргу НКРЗІ залишено без задоволення, постанову Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 27.07.2015 залишено без змін.  

Постановою Вищого адміністративного суду України від 08.06.2016 задоволено 
касаційну скаргу НКРЗІ, скасовано постанову Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 27.07.2015, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 
08.10.2015, відмовлено у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Телесистеми 
України» повністю.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 

Судові рішення, якими задоволено позовні вимоги юридичних та фізичних осіб до 
НКРЗІ 

2014 рік  
1. Справа № 826/216/14 за позовом ПрАТ «Київстар» до НКРЗІ та Консорціуму 

«Українській центр підтримки номерів та адрес» про визнання не чинними окремих пунктів 
Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання 
персональних номерів, затвердженого рішенням НКРЗІ 25.04.2013 № 248. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 березня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 05 
червня 2014 року, позов задоволено повністю.  

2. Справа № 826/6919/14 за позовом ТОВ «Євротранстелеком»  
до НКРЗ про визнання протиправним та скасування рішення НКРЗІ №255  
від 22.04.2014 «Про розгляд заяв ТОВ «Євротранстелеком» та зобов'язання прийняти 
рішення про продовження строку дії ліцензій.  

Постановою Вищого адміністративного суду України від 16 червня 2015 року 
касаційну скаргу ТОВ «Євротранстелеком» задоволено частково, скасовано постанову 
Окружного адміністративного суду міста Києва від 8 вересня 2014 року та ухвалу 
Київського апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2015 року, якими суд 
відмовляв у задоволенні позовних вимог до НКРЗІ. Зобов`язано НКРЗІ прийняти рішення 
про продовження строку дії ліцензій.  

3. Справа № 826/3831/14 за позовом ТОВ «Телесистеми України» до НКРЗІ про 
визнання протиправним та скасування рішення від 11.02.2013 № 85, яким у ТОВ 
«Телесистеми України» вилучено номерний ресурс та скасовано відповідні дозволи на 
використання номерного ресурсу, зобов’язання вчинити дії. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 травня 2014 року, 
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14 
серпня 2014 року, адміністративний позов задоволено частково. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України  від 04 вересня 2014 року відмовлено у відкритті 
касаційного провадження за касаційною скаргою НКРЗІ.  

4. Справа № 826/12415/14 за позовом ПАТ «Укртелеком» до НКРЗІ, ТОВ «Мобікон» 
та ТОВ «Адамант» про скасування припису НКРЗІ від 18.07.2014  
№ 253/пос/154-2 (ПАТ «Укртелеком» порушив вимоги Правил надання в користування 
кабельної каналізації електрозв'язку та Порядку регулювання тарифів на надання в 
користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій). 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 жовтня  
2014 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду 
від 27 листопада 2014 року, позов задоволено, припис скасовано. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України від 24 березня 2015 року касаційні скарги НКРЗІ та ТОВ 
«Адамант» залишено без задоволення.  

5.  Справа № 826/5839/14 за позовом ПАТ «МТС Україна» до НКРЗІ про визнання 
протиправним та скасування розпорядження № 20/р від 25 квітня  
2014 року «Про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій» (невжиття 
заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційної мережі, 
втручання в її функціонування, доступу до інформації, що передається мережею).  

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18 серпня  
2014 року позов задоволено, визнано протиправним та скасовано розпорядження НКРЗІ. 
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 23 жовтня 2014 року 
рішення суду першої інстанції скасовано, в позові відмовлено. Ухвалою Вищого 



адміністративного суду України від 10 лютого 2016 року касаційну скаргу НКРЗІ залишено 
без задоволення.  

НКРЗІ подано заяву про перегляд рішення касаційної інстанції до Верховного 
суду України. 

6. Справа № 761/12477/14-а за позовом Полякова С.А. (ПрАТ «МТС Україна») до 
НКРЗІ про скасування постанови про адміністративне правопорушення. 

Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 09 липня 2014 року позов 
задоволено. Постанову про притягнення Полякова С.А. до адміністративної 
відповідальності скасовано. Провадження у справі закрито.  

7. Справа № 804/4751/14 за позовом ТОВ «АЛВАРІУМ» до НКРЗІ про визнання 
протиправним та скасування розпорядження про необхідність усунення порушень 
законодавства щодо бездозвільної експлуатації абонентських РЕЗ у створеній мережі. 

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду  
від 15 вересня 2014 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 16 липня 2015 року, позов задоволено повністю. Ухвалою 
Вищого адміністративного суду України від 31 серпня 2015 року відкрито касаційне 
провадження за касаційною скаргою НКРЗІ. Триває розгляд справи в касаційному 
провадженні. 

8. Справа № 804/4460/14 за позовом ТОВ «АЛВАРІУМ» до НКРЗІ та Хвесюка І.Ю. 
про визнання протиправним та скасування припису про усунення порушень законодавства 
щодо побудови та експлуатації базових станцій без проектної документації. 

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 червня 
2014 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 04 березня 2015 року позовні вимоги ТОВ «АЛВАРІУМ» 
задоволено частково. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 11 серпня 2015 
року касаційну скаргу НКРЗІ  залишено без задоволення.  

9. Справа № 201/3884/14-а за позовом гр. Флакса Л.М.(ТОВ «АЛВАРІУМ») до НКРЗІ 
про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення його до 
адміністративної відповідальності. 

Постановою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21 вересня 2015 
року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного 
суду від 16 грудня 2015 року, позов задоволено. Ухвалою Вищого адміністративного суду 
України від 05 квітня 2016 року касаційну скаргу НКРЗІ відхилено.  

2015 рік 
1. Справа № 826/16716/15 за позовом ТОВ «Євротранстелеком» до НКРЗІ про 

скасування рішення НКРЗІ від 28.07.2015 № 392 «Про продовження строку дії ліцензії ТОВ 
«Євротранстелеком». Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 
16.11.2015 адміністративний позов задоволено в повному обсязі. Ухвалою Київського 
апеляційного адміністративного суду від 14.01.2016 апеляційну скаргу НКРЗІ залишено без 
задоволення, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.11.2015 
залишено без змін. НКРЗІ подано касаційну скаргу.  

Триває розгляд справи в касаційному провадженні. 
2. Справа № 757/24265/15-а за позовом Коломойця І.В. (ПАТ «Укртелеком») до 

Клименка О.В. (НКРЗІ) про скасування постанови про накладення адміністративного 
стягнення. Постановою Печерського районного суду міста Києва від 21.10.2015 
адміністративний позов задоволено повністю. Ухвалою Київського апеляційного 
адміністративного суду від 22.12.2015 апеляційну скаргу Клименка О.В. залишено без 
задоволення, постанову Печерського районного суду міста Києва від 21.10.2015 залишено 
без змін. НКРЗІ подано касаційну скаргу. 

Триває розгляд справи в касаційному провадженні. 
 



2016 рік 
1. Справа № 826/1184/16 за позовом ТОВ «ММДС-Україна» до НКРЗІ про визнання 

протиправними та скасування рішень НКРЗІ про відмову у продовженні ліцензій на 
користування РЧР України.  

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.02.2016 
адміністративний позов задоволено повністю. Ухвалою Київського апеляційного 
адміністративного суду від 19.04.2016 апеляційну скаргу НКРЗІ залишено без задоволення, 
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.02.2016 - залишено без 
змін. НКРЗІ подано касаційну скаргу. 

Триває розгляд справи в касаційному провадженні. 
2. Справа № 826/28025/15 за позовом ПАТ «Укртелеком» до НКРЗІ про визнання 

протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 15.12.2015 № 648 про відмову ПАТ 
«Укртелеком» у продовженні строку дії ліцензії, зобов`язання НКРЗІ прийняти рішення 
про продовження строку дії ліцензії. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.02.2016 
адміністративний позов задоволено частково: визнано протиправним та скасовано рішення 
НКРЗІ від 15.12.2015 № 648. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду 
від 10.03.2016 задоволено апеляційну скаргу ПАТ «Укртелеком» на дану постанову суду І 
інстанції в частині відмови у задоволення позову повністю. НКРЗІ подано касаційну 
скаргу. 

Триває розгляд справи в касаційному провадженні. 
3. Справа 826/5733/16 за позовом ТОВ «ЕС-ЛАЙН» до НКРЗІ про визнання 

протиправним та скасування рішення НКРЗІ від 09.03.2016 № 119 про відмову у 
продовженні терміну дії ліцензії на користування РЧР України. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.05.2016 
адміністративний позов задоволено повністю. НКРЗІ подано апеляційну скаргу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 

 
Відомості про подання НКРЗІ позовних заяв на підставі звернень контролюючих 

органів про несплату рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 
України. 

 
2014 рік 

Судові справи, у яких користувачам радіочастотного ресурсу анульовано 
дозволи на експлуатацію РЕЗ/ліцензії на користування радіочастотним ресурсом 
України 

1. Справа № П/805/182/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Бенери С.М., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ДПІ у м. 
Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, про анулювання дозволів на 
експлуатацію РЕЗ від 30.04.2010 № 14-9658-115878 та від 30.04.2010 № 14-9658-115877. 

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 05 лютого 2014 року у 
справі № П/805/182/14 позовні вимоги НКРЗІ задоволено в повному обсязі. Рішення на 
користь НКРЗІ є остаточним. 

2. Справа № 805/306/14 за позовом НКРЗІ до ТОВ “Краматорськводоканал” за участю 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – 
ДПІ м. Краматорська ГУ Міндоходів у Донецькій області, про анулювання дозволу на 
експлуатацію РЕЗ від 09.10.2013 № 7093/10/05-15-15-04-13-3. 

Ухвала Донецького окружного адміністративного суду від 06 лютого  
2014 року про закриття провадження у справі (ТОВ «Краматорськводоканал» сплачено 
заборгованість в повному обсязі). Рішення на користь НКРЗІ  є остаточним. 

3. Справа № 805/310/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Бендюг О.В., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ДПІ у м. 
Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, про анулювання дозволу від 14.01.2010 
№ 14-9571-112720 на експлуатацію радіоелектронного засобу УКХ радіотелефонного 
зв’язку сухопутної рухомої служби. 

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 28 січня  
2014 року у справі № 805/310/14 позов НКРЗІ задоволено повністю. Рішення на користь 
НКРЗІ є остаточним. 

4. Справа № 814/2707/14 за позовом НКРЗІ до ПАТ «Миколаївський суднобудівний 
завод «Океан», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет 
спору на стороні позивача - ДПІ у Корабельному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у 
Миколаївській області, про анулювання дозволу від 24 травня 2011 року № БС 150-48-
0008116 на експлуатацію радіоелектронних засобів аналогового ультракороткохвильвового 
радіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої радіослужби та дозволу від 31 травня 2011 
року № МР-48-0011123 на експлуатацію РЕЗ радіозв’язку берегових та суднових станцій 
морської рухомої радіослужби. 

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду  
від 06 листопада 2014 року, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного 
адміністративного суду від 17 березня 2015 року, позов НКРЗІ задоволено. Рішення на 
користь НКРЗІ набуло законної сили. 

5. Справа № 816/3551/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Кузнєцова С.В., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - 
Кременчуцька об'єднана ДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, про анулювання 
дозволу від 11.07.2013 № 53-06-027323 на експлуатацію РЕЗ. 

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 23 вересня 2014 
року позов НКРЗІ задоволено. Рішення на користь НКРЗІ та набуло законної сили. 



6. Справа № 826/18499/14 за позовом НКРЗІ до ТОВ «Новаком Україна», за участю 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ГУ 
Державної фіскальної служби у м. Києві, про анулювання ліцензії на користування 
радіочастотним ресурсом України. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 січня 2015 року позов 
НКРЗІ задоволено. Рішення на користь НКРЗІ та набуло законної сили. 

7. Справа № 826/18500/14 за позовом НКРЗІ до ТОВ «Українська група Сітел-2000», 
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні 
позивача - ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві, про анулювання ліцензії на 
користування радіочастотним ресурсом України. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 січня 2015 року позов 
НКРЗІ задоволено. Рішення на користь НКРЗІ та набуло законної сили. 

8. Справа № 826/18497/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Будника В.В., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ГУ 
Державної фіскальної служби у м. Києві, про анулювання дозволу на експлуатацію 
абонентського РЕЗ № 32-6-8361 від 01.06.2010. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 04 лютого  
2015 року позов НКРЗІ задоволено. Рішення на користь НКРЗІ та набуло законної сили. 

 
Судові справи, у яких користувачі радіочастотного ресурсу сплатили 

заборгованість по рентній платі під час судового розгляду 
1. Справа № 805/294/14 за позовом НКРЗІ до ПАТ «Технологічне і спеціальне 

обладнання» (м. Краматорськ), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 
на предмет спору на стороні позивача – ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій 
області, про анулювання дозволу від 08.06.2010 № 14-09-023906 на експлуатацію 
радіоелектронного засобу. 

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 04.02.2014  
у задоволенні позову НКРЗІ відмовлено.  

2. Справа № 809/341/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Царевича П.П., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – Калуська 
об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів в Івано-
Франківській області, про анулювання дозволу від 29.04.2009 № 26-8904-92151 на 
експлуатацію радіоелектронного засобу УКХ радіозв'язку сухопутної рухомої служби. 

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду  
від 13.02.2014 у справі № 809/341/14 у задоволенні позову НКРЗІ відмовлено.  

3. Справа № 824/1737/14-а за позовом НКРЗІ до ПП Тимофійчук-Копчинська М.С. за 
участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні 
позивача – ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міністерства доходів і зборів у Чернівецькій області, про 
анулювання дозволу № 77-4200-129810 від 08 листопада 2010 року на експлуатацію 
радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої 
служби. 

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 вересня 2014 
року у справі № 824/1737/14-а у задоволенні позову НКРЗІ відмовлено.  

4. Справа № 809/2678/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Дронюка А.І., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – ДПІ у 
Городенківському районі ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області, про анулювання 
дозволу від 14.08.2013 № БС150-26-0119451 на експлуатацію радіоелектронного засобу 
аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої 
служби. 

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 27.08.2014 у 
справі № 809/2678/14 у задоволенні позову НКРЗІ відмовлено.  



5. Справа № 809/340/14 за позовом НКРЗІ до ФОП Перчика Р.Т., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – Калуська 
об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів в Івано-
Франківській області, про анулювання дозволу від 06.04.2010 року за №26-8868-113282 на 
експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку 
сухопутної рухомої служби. 

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду  
від 19.03.2014 у справі № 809/340/14, залишеною без змін ухвалою Львівського 
апеляційного адміністративного суду від 17.03.2015, у задоволенні позову НКРЗІ 
відмовлено.  

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23 квітня  
2015 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою НКРЗІ. 

 
 

2015 рік 
Судові справи, у яких користувачам радіочастотного ресурсу, анульовано 

дозволи на експлуатацію РЕЗ/ліцензії на користування радіочастотним ресурсом 
України 

1.Справа № 821/1432/15-а за позовом НКРЗІ до ПП «ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС», за участю 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – 
Каховська ОДПІ ГУ Мін доходів у Херсонській області, про анулювання ліцензії на 
користування РЧР України.  

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 25.05.2015 
задоволено позовні вимоги НКРЗІ повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

2.Справа № 815/3341/15 за позовом НКРЗІ до ПП «Центуріон-2007», за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – ДПІ у м. 
Іллічівську ГУ Міндоходів в Одеській області, про анулювання дозволу на експлуатацію 
РЕЗ.  

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 22.06.2015 позовні 
вимоги НКРЗІ задоволено повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

3.Справа № 821/1825/15-а за позовом НКРЗІ до ТОВ «Виробничо-технічна фірма 
«РВіК», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на 
стороні позивача – ДПІ у м. Херсоні, про анулювання ліцензії на користування РЧР 
України.  

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 13.08.2015 позовні 
вимоги НКРЗІ задоволено повністю.  Ухвалою Одеського окружного адміністративного 
суду від 27.10.2015 апеляційну скаргу ТОВ «Виробничо-технічна фірма «РВіК» повернуто 
без розгляду. Рішення першої інстанції набрало законної сили. 

4.Справа № 815/4861/15 за позовом НКРЗІ до ПАТ «Чорномортехфлот», за участю 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - 
ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області,  про анулювання 
дозволів на експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 03.09.2015 задоволено 
позовні вимоги НКРЗІ повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

5.Справа № 808/5711/15 за позовом НКРЗІ до ТОВ «Бурлак», за участю третьої особи, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -  ДПІ в 
Жовтневому районі м. Запоріжжя, про анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 21.09.2015 позовні 
вимоги НКРЗІ задоволено повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

6.Справа № 804/14058/15 за позовом НКРЗІ до ФОП Абрамова К.Р., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – 



Криворізька північна ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровської області про анулювання ліцензії 
на користування РЧР України.  

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду  
від 21.09.2015 задоволено позовні вимоги НКРЗІ повністю.  

7.Справа № 806/3626/15 за позовом НКРЗІ до ПП «Охоронне підприємство «Барс», за 
участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні 
позивача -  Коростенська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, про анулювання дозволу 
на експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду  
від 20.10.2015 задоволено позовні вимоги НКРЗІ повністю. Рішення остаточне, набрало 
законної сили. 

8. Справа № 814/2894/15 за позовом НКРЗІ до Спортивно-технічного клубу «Садко», 
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні 
позивача – ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, про 
анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду від 15.09.2015 
задоволено позовні вимоги повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

9. Справа № 810/4960/15 за позовом НКРЗІ до ФОП Воронкової М.В., за участю 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – 
Переяслав-Хмельницька ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, про анулювання дозволу на 
експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 25.11.2015 позовні 
вимоги НКРЗІ задоволено повністю. Рішення остаточне, набрало законної сили. 

10.Справа № 815/77/16 за позовом НКРЗІ до Державного підприємства водних шляхів 
«Устьдунайводшлях», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні позивача – Ізмаїльська ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області, про 
анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 04.02.2016 задоволено 
позовні вимоги НКРЗІ повністю. 

11. Справа № 826/37/16 за позовом НКРЗІ до ПАТ «Київський завод гумових та 
латексних виробів», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет 
спору на стороні позивача – ГУ ДФС у місті Києві про анулювання дозволу на 
експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.03.2016 
задоволено позовні вимоги НКРЗІ повністю.  

12.Справа № 810/268/16 за позовом НКРЗІ до ТОВ «БУЗОВА-БУДІНВЕСТ», за 
участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні 
позивача – ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області про 
анулювання ліцензій на користування РЧР України.  

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 23.03.2016 на підставі 
клопотання НКРЗІ позовну заяву залишено без розгляду у зв`язку зі сплатою 
заборгованості з рентної плати користувачем РЧР України. 

13.Справа № 816/9/16 за позовом НКРЗІ до ФОП Кошевка В.Д., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – 
Кременчуцька ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області про анулювання дозволу на 
експлуатацію РЕЗ.  

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 17.03.2016 
задоволено позовні вимоги НКРЗІ повністю. 

14.Справа № 814/9/16 за позовом НКРЗІ до ФОП Грібеннікова Ю.В., за участю третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – ДПІ у 
Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області про анулювання 



дозволу на експлуатацію РЕЗ.  
Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду від 23.03.2016 

задоволено позовні вимоги НКРЗІ повністю.   
2016 рік 

1. Справа № 810/6030/15 за позовом НКРЗІ до фізичної особи Грицика О.М. про 
анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 04.01.2016 відмовлено у 
відкритті провадження. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 
18.02.2016 дану ухвалу скасовано, суд 1 інстанції відкрив провадження 02.03.2016. 
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 15.03.2016 справу передано на 
розгляд до іншого суду – Черкаського окружного адміністративного суду (за 
місцезнаходженням відповідача). 

2. Справа № 826/53/16  за позовом НКРЗІ до ТОВ "ВАКО ТЕХ" про анулювання 
ліцензії на користування РЧР України. На розгляді в Окружному адміністративному суді 
міста Києва 

3. Справа № 826/57/16  за позовом НКРЗІ до ТОВ «Соната-3» про анулювання 
дозволу на експлуатацію РЕЗ. На розгляді в Окружному адміністративному суді міста 
Києва 

4. Справа № 826/41/16 за позовом НКРЗІ до ФОП Кровкіної (Ігнатенко) О. В. про 
анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ. На розгляді в Окружному адміністративному 
суді міста Києва 

5. Справа № 826/60/16 за позовом НКРЗІ до ТОВ "ФІНЕТ" про анулювання ліцензії 
на користування РЧР України. На розгляді в Окружному адміністративному суді міста 
Києва. 

6. Справа № 816/8/16 за позовом НКРЗІ ТОВ "ДДСГ Україна Шиппінг" про 
анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ. На розгляді в Полтавському окружному 
адміністративному суді. 

7. Справа № 804/16601/15 за позовом НКРЗІ до ФОП Двореченцева С.О. про 
анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ. На розгляді в Дніпропетровському окружному 
адміністративному суді. 

8. Справа № 826/34/16 за позовом НКРЗІ до ТОВ "Українська цифрова телемережа" 
про анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ. На розгляді в Окружному 
адміністративному суді міста Києва. 

9. Справа № 815/2211/16 за позовом НКРЗІ до ПАТ "Одеський нафтопереробний 
завод"про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ. На розгляді в Одеському окружному 
адміністративному суді. 

В даний час НКРЗІ подано позови: 
10) до ФОП Погребняка М.П про анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ до 

Одеського окружного адміністративного суду,  
11) ТОВ «ПРАТ МАКЕТ» про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ та ліцензій 

на користування РЧР України до Київського окружного адміністративного суду, 
12) ТОВ «Українські Національні Комунікації» про анулювання ліцензій на 

користування РЧР України до Київського окружного адміністративного суду. 
 

Судові справи щодо вилучення прибутку на користь держави внаслідок 
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без повідомлення НКРЗІ та дозволу на 
використання номерного ресурсу 

1. Справа № 808/851/16 за позовом НКРЗІ до Публічного  акціонерного товариства 
«Запорізький автомобілебудівний завод» про вилучення прибутку на користь держави 
внаслідок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без повідомлення НКРЗІ та 



дозволу на використання номерного ресурсу (ці порушення встановлено за результатами 
планової перевірки Публічного  акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний 
завод» уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для здійснення державного нагляду за 
ринком телекомунікацій). 

На розгляді в Запорізькому окружному адміністративному суді. 
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