
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1605 

 

10.11.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 30 

 

Про заяву ТОВ „Радіо ТОН”, м. Тернопіль,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0650-м від 23.05.2002)  

 

Розглянувши заяву ТОВ „Радіо ТОН”, м. Тернопіль (юридична та фактична 

адреси: бульв. Т. Шевченка, 5, м. Тернопіль, 46001; директор Альона Петрівна 

Буслович), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0650-м від 23.05.2002 

(ефірне мовлення з використанням частоти 103,5 МГц у м. Тернополі, Р=1,0 кВт, 

обсяг мовлення 24 години на добу; ретрансляція програм іншого мовника:  

1 година 55 хвилин на добу, 8% (з них 1 година 10 хвилин на добу „Радіо 

Свобода”, 45 хвилин на добу „Голос Америки”); мова – українська не менше 98%; 

територіальна категорія мовлення: місцеве) у зв’язку зі зміною власників, 

позивних, складу редакційної ради та програмної концепції мовлення, керуючись 

статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 

та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 23.05.2009), 3, 4 (дата 

видачі додатків 10.07.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0650-м від 23.05.2002 

ТОВ „Радіо ТОН”, м. Тернопіль, у зв’язку зі зміною власників, складу редакційної 

ради. 

2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі ст. 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ „Радіо ТОН”, м. Тернопіль, 

плату за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

„Радіо ТОН”, м. Тернопіль, переоформлені додатки 1, 3, 4 до ліцензії на мовлення 

НР № 0650-м від 23.05.2002. 

4. При видачі переоформлених додатків 1, 3, 4  до ліцензії на  мовлення  

НР № 0650-м від 23.05.2002 ТОВ „Радіо ТОН”, м. Тернопіль, додатки 1 (дата 



видачі додатка 23.05.2009), 3, 4 (дата видачі додатків 10.07.2008) вважаються 

недійсними та вилучаються. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення та фінансово-

економічне. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 


