
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 188 

 

18.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 
 

Про звернення до Ради національної  

безпеки і оборони України 
 

 

Враховуючи ведення бойових дій на сході України, військову та 

інформаційну агресію проти України, визнання законодавством України 

Російської Федерації державою-окупантом та державою-агресором, беручи до 

уваги антиукраїнську позицію цієї держави щодо територіальної цілісності, 

суверенітету України в цілому, з метою забезпечення інформаційної безпеки та 

захисту територіальної цілісності України, керуючись статтею 13 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» 

та на виконання частини п’ятої пункту першого рішення Ради національної 

безпеки і оборони України «Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі 

та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією» від 25 січня 

2015 року, введеного в дію Указом Президента України № 85/2015 від                

14 лютого 2015 року, Національна рада  
 

вирішила: 

1. Звернутися до Ради національної безпеки і оборони України із 

пропозицією щодо застосування персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб Російської 

Федерації, а також зареєстрованих на тимчасово окупованій території, згідно з 

додатком. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 
 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

18.02.2016 № 188 

 

 

№ з/п Назва юридичної особи Перелік мовників та афілійованих юридичних осіб 

1 ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» – ідентифікаційний код: 

7717029599 

«Телекафе», «Музика Первого», «Время: далекое и близкое», «Дом 

кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Бобер» 

2 АО «Телекомпания НТВ» - ідентифікаційний код 7703191457 «НТВ», «НТВ Мир» 

3 ОАО «ТВ Центр» - ідентифікаційний код 7717091519 «ТВ Центр-International» 

4 ЗАО «РБК –ТВ» - ідентифікаційний код 7737008974 «РосБизнесКонсалтинг – ТВ» 

5 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» - 

ідентифікаційний код 7714072839 

«РТР-Планета», «Культура», «Вести ФМ» (радіо), «Маяк» (радіо), 

«Россия – 24», «Россия HD», «Россия – 1», русская версия телеканала 

«Евроньюс», «Соотечественники» (радіо), «ХАТ ФМ» (радіо), «FM 

Алания» (радіо), «Радио России» (радіо), «Волгоград - 24», «Радио 

101,8 FM», засновник: ОАО «Цифровое Телевидение» 

6 Открытое акционерное общество «Цифровое Телевидение» - 

ідентифікаційний код 7701711750 

«Моя Планета», «Наука 2.0», «История», «Живая Планета», 

«Страна», «24_DOC», «Т24», «IQ HD», «МУЛЬТ», «МАМА», 

«Русский роман», «Русский детектив», «Русская комедия» «Русский 

бестселлер», «Бестселлер+», «РиТ», «Парк развлечений», «Сарафан», 

«НСТ» («Настоящее страшное телевидение»), «Демидовская линия», 

«Эфир 66», «Цифра ТВ» 

7 Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» (Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям - ідентифікаційний код 

7710541367) 

«Россия сегодня», «SPUTNIK» 

8 Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА 

ГРУППА» – ідентифікаційний код 7704676655 

Відсотки володіння частками телеканалів: 

- 72,4% Петербург – 5 канал; 

- 25% «Первый канал. Всемирная сеть»; 

- 68% «РЕН ТВ»; 

- 100% «Русская служба новостей» 

9 Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «ПЕТЕРБУРГ» - 

ідентифікаційний код 7825404448 

«Петербург – 5 канал», «Радио «Петербург»  

10 Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕПТ» - 

ідентифікаційний код 7704241848 

«Телеканал REN-TV», «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

11 Открытое акционерное общество «НТВ-ПЛЮС» - ідентифікаційний код 

7703121379 

«НТВ-ПЛЮС СПОРТ», «Киносоюз», «Киноклуб», «Наше новое 

кино», супутникова платформа НТВ-плюс (ППП) 



12 Закрытое акционерное общество «Телевизионный центр» – 

ідентифікаційний код 7530003426 

«ТВ – ЦЕНТР» 

13 Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных 

Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» – ідентифікаційний код 

7717653542 

«Звезда» 

14 Акционерное общество «ТНТ-Телесеть» - ідентифікаційний код 

7703171771 

«ТНТ» 

15 Открытое акционерное общество «Москва Медиа» - ідентифікаційний 

код 7705194654 

«Москва 24» 

16 Автономная некоммерческая организация «Редакция Телеканала Совета 

Федерации» - ідентифікаційний код 7707491148 

«Телеканал Совета Федерации» 

17 Автономная некоммерческая организация «Общественное телевидение 

России» - ідентифікаційний код 7717163097 

«Общественное телевидение России» 

18 Общество с ограниченной ответственностью «Медиа контент» – 

ідентифікаційний код 7743824265 

«Lifenews» 

19 Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым» 

- ідентифікаційний код 9102020940 

«Крым Точка», «Крым 24», «Радио Крым», «Первый Крымский», 

«Море» 

20 Автономная некоммерческая организация «Общественная 

крымскотатарская телерадиокомпания» - ідентифікаційний код 

9102190660 

«Миллет», «Ватан седасы» 

21 ООО «Телерадиокомпания ИТВ» - ідентифікаційний код 9102167012 «Телеканал ИТВ» 

22 ООО «Независимое телевидение Севастополя» - ідентифікаційний код 

9201003135 

«Независимое телевидение Севастополя», «Севинформбюро» 

23 ООО «Медиа ТВ Севастополь» - ідентифікаційний код 9201002452 «Телеканал Первый Севастопольский» 

24 Государственное автономное предприятие города Севастополя 

«Севастопольская Телерадиокомпания» - ідентифікаційний код 

9204011568 

радио «Информационный канал Севастополя», телеканал 

«Информационный канал Севастополя», Народный канал 

«Севастополь» 

25 Общество с ограниченной ответственностью «РосКрымМедиа 

Продакшн» - ідентифікаційний код 9102007788 

«Изумрудная волна» 

26 Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСКАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» - ідентифікаційний код 

9102008171 

Радио «Комсомольская правда. Крым», «Русский курьер» 

27 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛУОСТРОВ КРЫМ» - 

ідентифікаційний код 9102157889 

«Радио-Дача Крым», «РАДИО-ЛЮБОВЬ Крым» 

28 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ» - 

ідентифікаційний код 9108003243 

телеканал «Крымский канал» 

http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=7530003426
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj7__mCz-rKAhXECJoKHTANApEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.list-org.com%2Fcompany%2F920575&usg=AFQjCNFu6pmlftKbF5GFwHVkNyojo2xJfg&sig2=qLcyY7c3nqjVOGw5Kl3-vw&bvm=bv.113943665,d.bGs


29 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КРЫМ» - ідентифікаційний 

код 9106004058 
 

«Северный Крым» 

30 Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «ТВ 

Крымский экран» - ідентифікаційний код 2337019348 

Телерадиокомпания «ТВ Крымский экран», «НАШЕ РАДИО 

КРЫМСК» 

31 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ КРЫМ-ВОСТОК» - ідентифікаційний код 

9111014943 

«Керчь» 

32 Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания 

«Медиапрофиль Крым» - ідентифікаційний код 9102035231 

«Россия сегодня» (радіо) 

33 Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольское 

телевидение» - ідентифікаційний код 9201507100 

«World Business Channel Севастополь Крым»совет 

34 ООО «Телеканал «Новый канал Новороссии» «Новый канал Новороссии» 

35 Государственная ТРК ЛНР «Луганск24» 

36 Первый Республиканский телеканал Первый Республиканский телеканал 

37 Телеканал «Оплот ТВ» «Оплот ТВ» 

38 Телеканал «Новороссия ТВ» «Новороссия ТВ» 

 

 

 

 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення      /підпис/  Р. Кіфлюк 
 


