
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 328 

 

10.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТОНІС», м. Київ, 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00347-м від 18.06.2009) 

(ефірне, логотип: «tonis») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТОНІС», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. Генерала Тупікова, 17, м. Київ, 03058, генеральний директор Олександр 

Васильович Бутко), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 00347-м від 18.06.2009 (ефірне загальнонаціональне телебачення з 

використанням 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), керуючись статтями 31, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2015 (чисельність наявного 

населення України), враховуючи рішення Національної ради від 21.05.2015  

№ 711 «Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до 

ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.06.2015 

за № 680/27125, уточнення території розповсюдження програм відповідно до 

фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення та зазначення пов’язаних осіб, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Відкласти питання про розгляд заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТОНІС», м. Київ, щодо продовження 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 00347-м від 18.06.2009. 

2. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТОНІС», м. Київ, упродовж місяця з 

дня прийняття цього рішення, надати до Національної ради інформацію 

відповідно до частини 3 статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»  про учасника, що володіє істотною участю та кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, ця інформація 

повинна містити відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати 

і зобов’язання фінансового характеру. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування та 

юридичне.   



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 
 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


