
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 45 

 
19.01.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 1 

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

щодо переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на  

мовлення (НР № 1153-м від 27.04.2006, НР № 1154-м від 24.03.2006, 

НР № 1155-м від 18.11.2005, НР № 1156-м від 18.06.2002, 

НР № 1157-м від 06.08.2007, НР № 1158-м від 20.01.2006)  

 

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

фактична адреси: вул. Г. Тупікова, 17, м. Київ, 03058; генеральний директор 

Галина Миколаївна Білодід), про переоформлення (шляхом об’єднання) 

ліцензій на мовлення НР № 1153-м від 27.04.2006 (ефірне телебачення: 7 ТВК у 

м. Горлівці Донецької обл., потужність передавача – 0,01 кВт, обсяг мовлення – 

8 годин на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 75%, територіальна 

категорія мовлення – загальнонаціональне), НР № 1154-м від 24.03.2006 (ефірне 

телебачення: 59 ТВК у м. Кривому Розі, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг 

мовлення – 22 години на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 75%, 

територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне), НР № 1155-м від 

18.11.2005 (ефірне телебачення: 2 ТВК у м. Марганці, потужність передавача – 

0,01 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська не менше 75%, 

територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне), НР № 1156-м від 

18.06.2002 (ефірне телебачення: 25 ТВК у м. Києві, потужність передавача – 

10,0 кВт та 29 ТВК у м. Миколаєві, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу, мова: українська не менше 75%, 

територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне), НР № 1157-м від 

06.08.2007 (ефірне телебачення: 44 ТВК у м. Олександрії Кіровоградської обл. 

та 24 ТВК у м. Коростені Житомирської обл., потужність передавачів – по 0,1 

кВт, обсяг мовлення – по 24 години на добу, мова: українська не менше 75%, 

територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне), НР № 1158-м від 

20.01.2006 (ефірне мережне телебачення: 20 каналів у 20 містах, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу, крім 64 ТВК у м. Хмельницькому та 39 ТВК у 

м. Житомирі – по 22 години на добу у відрізках часу, мова: українська не 

менше 75%, територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне), 

керуючись статтями 27, 31, 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. Відкласти розгляд питання „Про заяву ТОВ „Телеканал „ТОНІС”,  

м. Київ, щодо переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення (НР 

№ 1153-м від 27.04.2006, НР № 1154-м від 24.03.2006, НР № 1155-м від 

18.11.2005, НР № 1156-м від 18.06.2002, НР № 1157-м від 06.08.2007, НР № 

1158-м від 20.01.2006)”. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, юридичне та фінансово-економічне управління, 

департамент контрольно-аналітичної роботи. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 


