
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 533 

 

07.04.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 5 
 

 

Про заяву ТОВ „Телестудія „Служба інформації”, 

м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення (НР № 0052-м від 20.09.2004) 
 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телестудія 

„Служба інформації”, м. Київ (юридична адреса: пл. Спортивна, 3, м. Київ, 01023; 

фактична адреси: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112; генеральний директор             

Філіппова І. В.), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0052-м від 

20.09.2004 (супутникове мовлення, логотип: „НТН”) у зв’язку зі зміною 

параметрів супутникового каналу 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 та 6 (дата видачі додатків 09.02.2010) до ліцензії 

на мовлення НР № 0052-м від 20.09.2004 Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Телестудія „Служба інформації”, м. Київ, у зв’язку зі зміною 

параметрів супутникового каналу мовлення, зазначивши: 

- параметри супутникового каналу мовлення – супутниковий ретранслятор – 

„AMOS-3”, оператор супутникового ретранслятора – Space-communication Ltd, 

Ізраїль, орбітальна позиція – 40 Зах. д., частота прийому – 11389 МГц, символьна 

швидкість – 27,500 Мсимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4, 

поляризація – горизонтальна, умови розповсюдження програм – у відкритому 

вигляді. 

2. Фінансово-економічному управлінню, враховуючи заяву та на підставі         

ст. 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, визначити                 

ТОВ „Телестудія „Служба інформації”, м. Київ, плату за переоформлення ліцензії 

на мовлення в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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

„Телестудія „Служба інформації”, м. Київ, переоформлені додатки 1 та 6 до 

ліцензії на мовлення НР № 0052-м від 20.09.2004. 

4. При видачі ТОВ „Телестудія „Служба інформації”, м. Київ, 

переоформлених додатків 1 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 0052-м від 



20.09.2004, додатки 1 та 6 (дата видачі додатків 09.02.2010) вважаються 

недійсними та вилучаються. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент та юридичне управління. 

 

 
Голова Національної ради                       /підпис/   В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


