
Відомості про учасників публічних консультацій 

щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (про тимчасове включення програм 

загальнонаціонального багатоканального (цифрового) мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу до складу універсальної 

програмної послуги для забезпечення інформаційної безпеки населення в 

районі відсічі збройної агресії Російської Федерації)  

(реєстр. № 5546, зареєстрований 21.05.2021 р.) 

 
№ Учасники 

публічних 

консультацій 

(організація або 

ПІБ) 

Адреса Контактна інформація Примітки 

1.  Асоціація 

правовласників та 

постачальників 

контенту (АППК) 

м. Київ, вул. 

Хрещатик 46-Б 

тел.: (044) 235-62-91 

е-mail: uts.nik@gmail.com 

Адресні 

консультації 

2.  Асоціація 

«Укртелемережа» 

04052, Україна, м. 

Київ, вул. 

Глибочицька, буд. 

17, літ. 1-А, 

корпус 2, 314 

тел: (095) 203 21 32 

e-mail: kav@uts.dn.ua 

e-mail: uts@uts.dn.ua 

Адресні 

консультації 

3.  Бахмутська міська 

рада 

вул. Миру, 44, м. 

Бахмут, Донецька 

область, 84500 

тел: (6274) 4-01-63 

yurotdel@bahmutrada.gov.ua; 

тел: (0627) 44-13-13 

Адресні 

консультації, 

електронні 

консультації 

4.  Державне 

підприємство 

«Мультимедійна 

платформа 

іномовлення 

України» 

(телеканал 

«ДОМ») 

01901, Україна, 

Київ, вулиця 

Хрещатик, 26 

тел.: (044) 586-41-90 

e-mail: i.makarenko@uatv.ua 

Адресні 

консультації, 

електронні 

консультації 

5.  Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

01001, м. Київ, 

вул. Прорізна, 2 

тел.: (044) 278-53-49, 

тел/факс: (044) 279-44-50; е-

mail: office@comin.gov.ua 

Адресні 

консультації, 

електронні 

консультації 

6.  Луганська обласна 

державна 

адміністрація 

Луганська обласна 

військово-цивільна 

адміністрація 

Департамент 

масових 

комунікацій 

просп. 

Центральний, 59, 

м. Сєвєродонецьк, 

Луганська 

область, 93406 

 

тел.: (0645) 70-50-85, факс 

(0645) 70-50-86; е-mail: 

dmk@loga.gov.ua 

Адресні 

консультації 

7.  Міністерство з 

питань реінтеграції 

тимчасово 

окупованих 

територій України 

Чоколівський 

бульвар, 13, м. 

Київ, 03186 

тел.: (044) 355-14-63, (044) 

355-14-65 

е-mail: info@mtot.gov.ua 

 

Адресні 

консультації, 

електронні 

консультації 



 

8.  Міністерство 

культури та 

інформаційної 

політики України 

01601, м. Київ, 

вул. Івана Франка, 

19 

 

е-mail: info@mkip.gov.ua 

тел.: (044) 235-23-78 

 

Електронні 

консультації 

9.  Міністерство 

оборони України 

03168, м. Київ-

168, 

Повітрофлотський 

проспект, 6 

 

е-mail: admou@mil.gov.ua, 

тел./факс (044) 226-20-15 

 

Адресні 

консультації, 

електронні 

консультації 

10.  Міністерство 

цифрової 

трансформації 

України 

м. Київ,  

вул. Ділова, 24 

тел.: (044) 207-17-48 

(097) 210-24-02 

е-mail: 

kucherenko@thedigital.gov.ua  

Адресні 

консультації, 

електронні 

консультації 

11.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Мережа Ланет» 

02140, м. Київ, 

вул. Ревуцького, 

46 

тел.: (044) 500-03-03 

е-mail: d.ganzenko@lanet.ua 

Адресні 

консультації 

12.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Славтелеком» 

84112, Донецька 

обл., м. 

Слов'янськ, вул. 

Торська, буд. 24А 

 

тел.: (0626) 22-94-95, (0626) 

22-01-69 

е-mail: buh.slavtel@ukr.net 

Електронні 

консультації 

13.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ТРК «ВІВА» 

вул. Трифонова, 

30/17, м. 

Вугледар, 

Донецька область, 

85670 

тел.: (062) 736-45-44 

е-mail: 

еflashnetplus@gmail.com  

Електронні 

консультації 

14.  Український союз 

промисловців і 

підприємців 

(УСПП) 

01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 34 

 

тел.: (044) 278-30-69, (044) 

536-96-41 

е-mail: uspp@uspp.org.ua 

Адресні 

консультації 

15.  Фізична особа-

підприємець 

Ковальова Т.М. 

 

вул. 

Коцюбинського, 

26, м. Добропілля  

Донецької обл., 

85000 

Провайдер програмної 

послуги. е-mail: 

motib.dobr@gmail.com 

Електронні 

консультації 

 

 


