
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 493 

 

21.07.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 12  

 

Про анулювання ліцензій на мовлення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА  

КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Кам’янець- 

Подільський Хмельницької обл.  

(НР № 00004-м від 27.02.2014)  

(ефірне ТБ, логотип: «TV, С, сигма (комбіноване)»),  

(НР № 00639-м від 12.09.2018)  

(багатоканальне ТБ, логотип: «TV, С, сигма (комбіноване)») 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«СИГМА», м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. (місцезнаходження 

юридичної особи з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: пр. Грушевського,  

22/1-4, м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька 

обл., 32302; місцезнаходження юридичної особи згідно чинних ліцензій: вул. 

Харлампіївська, буд. 17/25, м. Маріуполь, Донецька обл., 87515; директор 

Шкурупій Вадим Володимирович), щодо анулювання ліцензій, згідно з 

додатком до рішення, керуючись пунктом а) частини другої статті 37 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та статтею 24 Закону України 

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

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Анулювати ліцензії на мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., згідно з додатком до 

рішення.                    

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «ТЕЛЕРАДІО-

КОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., із 

Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

3. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., повернути до Національної ради 

ліцензії, згідно з додатком до рішення, протягом десяти днів з дати прийняття 

цього рішення. 



4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити 

постачальників електронних комунікаційних послуг зазначеного ліцензіата про 

анулювання ліцензій на мовлення згідно з додатком до рішення. 

5. Управлінню представників Національної ради письмово у триденний 

термін з дня прийняття рішення повідомити ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл., про це рішення. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

21.07.2022 № 493 

 
Перелік ліцензій на мовлення, які підлягають анулюванню 

 
№ Номер ліцензії Вид мовлення Строк з Строк до Логотип 

1.  НР № 00004-м Ефірне (телебачення) 27.02.2014 27.02.2021 TV, С, сигма 

(комбіноване) 

2.  НР № 00639-м Багатоканальне ТБ 12.09.2018 12.09.2025 TV, С, сигма 

(комбіноване) 

 
Заступник начальника  

управління ліцензування     /підпис/  Анна СТЕПНЕВСЬКА 

 


