
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 807 

 

07.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про заяву ТОВ „Телеканал „ТОНІС”, м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0748-м від 18.06.2002)  

 

Розглянувши заяву ТОВ „Телеканал „ТОНІС”, м. Київ (юридична адреса:  

вул. Б. Хмельницького, 12-а, м. Київ, 01030; фактична адреса: вул. Г. Тупікова, 17, 

м. Київ, 03058; генеральний директор Білодід Г.М.), про переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 0748-м від 18.06.2002 (ефірне мережне телемовлення: 25 ТВК у 

м. Києві, Р=10,0 кВт, 29 ТВК у м. Миколаєві, Р= 1,0 кВт, обсяг мовлення – по  

24 години на добу, мова: українська не менше 75%, територіальна категорія 

мовлення – загальнонаціональне) у зв’язку зі зміною форми власності, власників, 

керівних органів, банківських реквізитів, 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 ліцензію на мовлення НР № 0748-м від 18.06.2002 ВАТ 

„Телеканал „ТОНІС”, м. Київ, у зв’язку зі зміною форми власності, власників, 

керівних органів.  

2. Оператор телекомунікацій – ТОВ „Телеканал „ТОНІС”, м. Київ.  

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ „Телеканал „ТОНІС”, м. Київ, 

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

мінімумів доходів громадян. 

4. Зобов’язати ТОВ „Телеканал „ТОНІС”, м. Київ, забезпечити перехід на 

цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради. 

5. У міру готовності каналу або мережі мовлення до переходу на цифрове 

мовлення у межах цифрових контурів аналогові канали вилучаються для 

перерахунку на цифровий стандарт DVB-T. 

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

„Телеканал „ТОНІС”, м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії 

залишається без змін – до 19.06.2016. 



7. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 0748-м від 

18.06.2002 вважається недійсною та вилучається. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, управління: юридичне та фінансово-економічне. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/  В. Манжосов   

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


