
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1019 

 

16.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 20.04.2017 № 631  

«Про заяви ПП «ТРК СФЕРА-ТВ», м. Рівне, щодо переоформлення  та  

продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00971-м від 29.06.2007) 

(кабельне, логотип: логотип складається з фігур кола, півмісяця та з’єднаних між собою 

трикутників. Всі фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані в помаранчевому 

кольорі)» 

  

Розглянувши звернення ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ»,  

м. Рівне, від 30.05.2017 вх. № 16/3607 щодо внесення додаткового оператора 

телекомунікацій та провайдера програмної послуги (ТзОВ «Контент Трейдінг», 

м. Київ), враховуючи заяви ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне (місцезнаходження: вул. 

Міцкевича, 11, м. Рівне, 33013, директор Володимир Іванович Романюк), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00971-м від 29.06.2007 (кабельне 

місцеве мовлення, канали мовлення у багатоканальних телемережах: ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, ТОВ «ТЕЛСЕТ-РІВНЕ», м. Рівне, ТОВ «Телекомпанія 

ЕНЕРГІЯ», м. Кузнецовськ Рівненської обл., ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», м. 

Київ, ПП «ТРК «АРТЕМ», м. Костопіль Рівненської обл., ТОВ ТРК «Вільне 

слово з України», м. Львів, ТОВ «ТРК «ЗОРЯ», м. Рівне, ДП ВК ППФ «ФОРОС» 

ТРК «ДІАГОНАЛЬ-ТV», м. Здолбунів Рівненської обл., ТОВ «МОНОЛІТ»,  

с. Криничне Одеської обл., ПП ТРК «РАДИВИЛІВ», м. Радивилів Рівненської 

обл., обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної 

концепції мовлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення НР  

№ 00971-м від 29.06.2007, керуючись статтями 28, 31, 33, 35 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 01.01.2016 (чисельність наявного 

населення України), Законом України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Внести до рішення Національної ради від 20.04.2017 № 631 «Про заяви 

ПП «ТРК СФЕРА-ТВ», м. Рівне, щодо переоформлення та продовження строку 

дії ліцензії на мовлення (НР № 00971-м від 29.06.2007) (кабельне, логотип: 

логотип складається з фігур, півмісяця та з’єднаних між собою трикутників. Всі 



фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані в помаранчевому кольорі)» 

(далі – рішення Національної ради від 20.04.2017 № 631), такі зміни: 

1) пункт 1 після слів «м. Радивилів Рівненської обл.» доповнити словами «, 

збільшенням операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги, 

додавши ТОВ «Контент Трейдінг», м. Київ»; 

2) абзац перший пункту 2 після слів «с. Криничне Одеської обл.,» 

доповнити словами «ТОВ «Контент Трейдінг», м. Київ»; 

3) у пункті 3: 

абзац третій після слів «с. Криничне Одеської обл.,» доповнити словами 

«ТОВ «Контент Трейдінг», м. Київ»; 

абзац четвертий після слів «смт Квасилів» доповнити словами 

«, збільшення операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги, 

додавши ТОВ «Контент Трейдінг», м. Київ»; 

абзац п’ятий після слів «с. Криничне Одеської обл.,» доповнити словами 

«ТОВ «Контент Трейдінг», м. Київ». 

2. Додаток 2 до рішення Національної ради від 20.04.2017 № 631 викласти 

у новій редакції, відповідно до додатка до цього рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та 

бухгалтерської служби. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 
 



Додаток  

до рішення Національної ради 

16.06.2017 № 1019 
 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне 

 
№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвер-

тації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Територія розповсюдження 

програм (в межах території 

розташування багатоканальних 

телемереж) 

1.  ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ»,  

м. Київ 

 

ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ»,  

м. Київ  

 

вул. П. Могили, 28, 

м. Рівне 

 

S 36 

 

 

(1 канал) м. Рівне у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», 

м. Київ 

2.   

 

ТОВ 

«ТЕЛСЕТ-

РІВНЕ»,  

м. Рівне 

 

 

 

 

ТОВ «ТЕЛСЕТ-

РІВНЕ», м. Рівне 

 

вул. 17-го Вересня, 

21,  

м. Сарни 

S 40 

 

(1 канал) м. Сарни Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ТОВ «ТЕЛСЕТ-РІВНЕ»,  

м. Рівне 

3.  вул. Є. Коновальця, 

4,  

м. Рівне 

S 40 

 

(1 канал) м. Рівне у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі  ТОВ «ТЕЛСЕТ-

РІВНЕ»,  

м. Рівне 

4.  ТОВ 

«Телекомпанія 

ЕНЕРГІЯ»,  

м. Вараш 

Рівненської 

обл. 

ТОВ 

«Телекомпанія 

ЕНЕРГІЯ»,  

м. Вараш 

Рівненської обл. 

вул. Приморська, 1, 

с. Стара Рафалівка 

Рівненської обл. 

S 36 

 

 

(1 канал) м. Вараш Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ТОВ «Телекомпанія ЕНЕРГІЯ», 

м. Вараш Рівненської обл. 

 

 



5.  ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГО-

АТОМ»,  

м. Київ 

ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГО-

АТОМ», м. Київ 

Майдан 

Незалежності, 5, 

м. Кузнецовськ 

Рівненської обл.   

S 35 

 

 

(1 канал) м. Вараш Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ДП 

«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»,  

м. Київ 

6.   

 

ПП «ТРК 

«АРТЕМ»,  

м. Костопіль 

Рівненської 

обл. 

 

 

 

 

ПП «ТРК 

«АРТЕМ»,  

м. Костопіль 

Рівненської обл. 

 

вул. Галицького, 2, 

м. Костопіль 

Рівненської обл. 

S 37 

 

(1 канал) м. Костопіль Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ПП 

«ТРК «АРТЕМ», м. Костопіль 

Рівненської обл. 

7.  вул. Шкільна, 27, 

м. Дубровиця 

Рівненської обл. 

S 37 

 

(1 канал) м. Дубровиця Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ПП 

«ТРК «АРТЕМ», м. Костопіль 

Рівненської обл. 

8.  ПП «ТРО 

Сервіс 

Сигнал»,  

м. Львів 

ТОВ ТРК 

«Вільне слово з 

України»,  

м. Львів 

вул. Семидубська, 

2, м. Дубно 

Рівненської обл. 

S 36 

 

 

(1 канал) м. Дубно Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ТОВ ТРК «Вільне слово з 

України», м. Львів 

9.  ТОВ «ТРК 

«ЗОРЯ»,  

м. Рівне 

ТОВ «ТРК 

«ЗОРЯ», м. Рівне 

вул. Молодіжна, 

22-а,  

смт Квасилів 

Рівненської обл. 

S 37 

 

 

(1 канал) смт Квасилів Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ТОВ «ТРК «ЗОРЯ», м. Рівне 

10.  ДП ВК ППФ 

«ФОРОС» ТРК 

«ДІАГОНАЛЬ-

ТV»,  

м. Здолбунів 

Рівненської 

обл. 

ДП ВК ППФ 

«ФОРОС» ТРК 

«ДІАГОНАЛЬ-

ТV»,  

м. Здолбунів 

Рівненської обл. 

вул. Л. Українки, 6, 

м. Здолбунів 

Рівненської обл. 

S 37 

 

 

(1 канал) м. Здолбунів Рівненської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  ДП 

ВК ППФ «ФОРОС» ТРК 

«ДІАГОНАЛЬ-ТV»,  

м. Здолбунів Рівненської обл. 

11.  ТОВ 

«МОНОЛІТ»,  

ТОВ 

«МОНОЛІТ»,  

вул. Київська, 10, 

м. Березне 

S 36 

 

(1 канал) м. Березне Рівненської обл. у 

межах території розташування 



с. Криничне 

Одеської обл. 

с. Криничне 

Одеської обл. 

Рівненської обл.  багатоканальної телемережі 

ТОВ «МОНОЛІТ»,  

с. Криничне Одеської обл. 

12.  ТОВ «Контент 

Трейдінг»,  

м. Київ 

ТОВ «Контент 

Трейдінг»,  

м. Київ 

вул. Дорогожицька, 

10, м. Київ 

60 (1 канал) м. Рівне у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «Контент 

Трейдінг», м. Київ 
 

 

 

 
 Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю         /підпис/  Т. Мироненко 

 

 


