
Додаток 

до рішення Національної ради  

 13.04.2011 № 745 

 

 

Перелік суб’єктів інформаційної діяльності,  

які не підтвердили свою діяльність 
№ 

з/п 

Назва СІД, 

місцезнаходження 

Код 

ЄДРПОУ 

Вид діяльності Наявність 

свідоцтва 

державної 

реєстрації 

Інформація 

управління 

координації 

роботи 

представників та 

секретаріатів 

представників 

1.  Радіоредакція 

„Чорноморська 

хвиля” Чорноморської 

районної Ради,  

АР Крим,  

смт Чорноморське 

25131192 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

2.  Колективне 

підприємство  

„Регіональна теле-

радікомпанія „Пульс”,  

АР Крим,  

м. Красноперекопськ 

13786516 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

3.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Телевізійний Центр 

Ковель”, 

Волинська обл.,  

м. Ковель 

20133855 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

4.  ТРК Сенс ДП ТОВ 

фірми Февраль, 

Дніпропетровська 

обл.,  

м. Новомосковськ 

24614735 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

5.  ТРК Світ ТОВ, 

Донецька обл.,  

м. Кіровське 

23346741 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

6.  Редакція Новоград-

Волинського 

міськрайонного 

телерадіомовлення, 

Житомирська обл.,  

м. Новоград – 

Волинський 

13572583 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

7.  Радомишльська РРРМ 

Радомишльський 

вісник, Житомирська 

обл., м. Радомишль 

30077088 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

8.  Приватне 

підприємство 

32718425 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

не здійснює 

діяльність 



„Інформпростір”, 

Закарпатська обл.,  

смт Ясіня 

свідоцтво не 

оформлювалось 

9.  Приватне 

підприємство „Студія 

„Містечко”, 

Запорізька обл.,  

м. Бердянськ 

35953309 студія-виробник ДР-НР № 00054 

від 15.09.2008 

не здійснює 

діяльність 

10.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю „Ем 

Сі. Ю Ей”, 

м. Київ 

34405318 дистриб’ютор  ДР-НР № 00062 

від 11.03.2009 

не здійснює 

діяльність 

11.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Телекомпанія 

Обрій”, 

м. Київ 

23383446 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

12.  Приватне 

підприємство 

Телерадіокомпанія 

„Майдан FM”, 

Київська обл.,  

м. Біла Церква 

31387244 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

13.  Фізична особа-

підприємець Зібаров 

Сергій Миколайович, 

Луганська обл.,  

м. Первомайськ 

2042112856 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

14.  ДІСК ПП, Одеська 

обл., м. Кілія 

31130189 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

15.  Районне комунальне 

підприємство 

телерадіокомпанія 

„Кролевець”, 

Сумська обл.,  

м. Кролевець 

30954313 студія-виробник ДР-НР № 00025 

від 26.10.2009 

не здійснює 

діяльність 

16.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

“НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ”, 

Хмельницька обл.,  

с. Осташки 

32179644 колишній 

ліцензіат 

відсутня діюча 

ліцензія, 

свідоцтво не 

оформлювалось 

не здійснює 

діяльність 

 

Начальник відділу державної реєстрації 

телерадіоорганізацій                                                                  /підпис/  О. Гавриш 

 

Начальник управління координації роботи  

представників та секретаріатів представників                  /підпис/   О. Ракіна 
 


