НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
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м. Київ

Протокол № 18

Про клопотання ТОВ «СВІТ ТВ», м. Київ,
щодо анулювання ліцензії на мовлення
(НР № 0355-м від 20.11.2007)
(супутникове, логотип:
«комбіноване позначення у вигляді напису,
виконаного на фоні шестикутника зі сторонами
неоднакової довжини. Напис всередині
являє собою цифру «1», що є позначенням телеканалу.
У правому нижньому куті шестикутника,
чотири кути якого розміщені зверху,
два знизу, виконано світловий відблиск»)

Розглянувши
клопотання
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ТВ», м. Київ (місцезнаходження юридичної
особи: вул. М. Грушевського, буд. 28/2, м. Київ, 01021; директор Ірина
Рафкатівна Твердовська), щодо анулювання ліцензії на мовлення НР № 0355-м
від 20.11.2007 (супутникове, територія розповсюдження телерадіопрограм –
Україна та інші країни у межах зони впевненого прийому сигналу із супутника,
термін дії ліцензії – до 20.11.2017), керуючись пунктом а) частини другої статті
37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтею 24 Закону
України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», Національна рада
вирішила:
1. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 0355-м від 20.11.2007
ТОВ «СВІТ ТВ», м. Київ.
2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «СВІТ ТВ», м. Київ, із
Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і
радіомовлення.
3. Зобов’язати ТОВ «СВІТ ТВ», м. Київ, повернути до Національної ради
ліцензію на мовлення НР № 0355-м від 20.11.2007 протягом десяти днів з дати
прийняття цього рішення.
4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово
у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора
телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення
НР № 0355-м від 20.11.2007.

5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування,
управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління
контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників
Національної ради.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради

/підпис/

Ю. Артеменко

Заступник голови Національної ради

/підпис/

У. Фещук

