
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2372 

 

09.12.2009                                                       м. Київ                                              Протокол № 46 

 

Про заяву ТОВ „ТРК „ТелеРадіоСвіт”, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0494-м від 14.12.2004)  

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „ТелеРадіоСвіт”, м. Київ (юридична адреса: вул. Адама 

Міцкевича, 10, кв. 31, м. Київ, 03087; фактична адреса: вул. Гайдара, 50,  

м. Київ, 01033; директор Княжицький М. Л.), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 0494-м від 14.12.2004 (супутникове мовлення, логотип: „ТВі”) 

у зв’язку зі зміною власників (були: ТОВ „Міжнародна Медіа Компанія”,  

м. Київ, частка статутного фонду – 7,4%; ТОВ „Інтерпрофіт”, м. Київ, частка 

статутного фонду – 92,6%; стали: ТОВ „Міжнародна Медіа Компанія”, м. Київ, 

частка статутного фонду – 7,4%; ТОВ „СЕРАДЖИЛЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД”, Кіпр, 

частка статутного фонду - 92,6%), 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 та 3 (дата видачі додатків 04.11.2009) до 

ліцензії на мовлення НР № 0494-м від 14.12.2004 ТОВ „ТРК „ТелеРадіоСвіт”, 

м. Київ, у зв’язку зі зміною власників. 

2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу 

дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги, 

провести розрахунок, видати ТОВ „ТРК „ТелеРадіоСвіт”, м. Київ, рахунок на 

сплату ліцензійного збору за зміну власників – у розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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

„ТРК „ТелеРадіоСвіт”, м. Київ, переоформлені додатки 1 та 3 до ліцензії на 

мовлення НР № 0494-м від 14.12.2004. 

4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення додатки 1 

та 3 (дата видачі додатків 04.11.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0494-м від 

14.12.2004 вважаються недійсними та вилучаються. 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, фінансово-економічне управління та юридичне. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ А. Мирошніченко 

 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/ Ю. Плаксюк 

 


