
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1745 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про анулювання ліцензії  

на мовлення ТОВ «ГРАВІС», м. Київ 

(НР № 01559-м від 04.12.2019)  

(багатоканальне ТБ, логотип: «УНІАН») 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАВІС», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Кирилівська, 23, м. Київ, 04080; генеральний директор Миколаюк Світлана 

Анатоліївна), щодо анулювання ліцензії на мовлення НР № 01559-м від 

04.12.2019 (багатоканальне (телебачення), регіональне, стандарт мовлення – 

DVB-T2, у смт Макарів (44 ТВК (1 програма)), територія розповсюдження – 

смт Макарів та Макарівський район Київської обл., та у м. Переяслав (44 ТВК 

(1 програма)), територія розповсюдження – м. Переяслав та Переяслав – 

Хмельницький район Київської обл., обсяг мовлення – по 24 год./добу, строк дії 

ліцензії - до 04.12.2026), 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 № 01559-м від 04.12.2019                      

ТОВ «ГРАВІС», м. Київ. 

2. Зобов’язати ТОВ «ГРАВІС», м. Київ, повернути до Національної ради 

ліцензію на мовлення НР № 01559-м від 04.12.2019 протягом десяти днів з дати 

прийняття цього рішення. 

3. 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 № 01559-м від 04.12.2019. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

врахувати зазначене рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення у багатоканальній телемережі з 

використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) у смт 

Макарів (44 ТВК (1 програма)), територія розповсюдження – смт Макарів та 

Макарівський район Київської обл., обсяг мовлення – 24 години на добу) та у м. 

Переяслав (44 ТВК (1 програма)), територія розповсюдження – м. Переяслав та 



Переяслав – Хмельницький район Київської обл., обсяг мовлення – 24 години 

на добу). 

5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради, управління фінансової та бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Ільяшенка. 
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 
 


