
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1485 

 

27.10.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 26 

 
Про скасування та внесення змін  
до рішень Національної ради щодо впровадження 
цифрового телерадіомовлення 

     
На виконання доручення Президента України від 22.10.2010, з метою 

розбудови національної цифрової багатоканальної мережі та впорядкування 
шляхів впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, керуючись 

статтями 21, 22 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, Законом 
України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада   
 

вирішила: 
1. Скасувати рішення Національної ради, якими затверджено організаційні 

заходи впровадження цифрового телерадіомовлення (перелік рішень додається).  

2. Внести зміни до рішення Національної ради  № 852 від 23.04.2008 „Про 
внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору”, 

вилучивши у п.1 цього рішення встановлений кодований спосіб розповсюдження 
програм для каналу МХ-1 та призначення каналу МХ-5 для місцевого мовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 
ради В. Манжосова. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

27.10.2010 № 1485 

 
 

Перелік рішень Національної ради, якими затверджено організаційні заходи впровадження 
цифрового телерадіомовлення 

 
 

 
Номер 

рішення 
Дата рішення Назва рішення 

 

1. 
№ 1670 від 21.11.2007 

 

Про затвердження Плану переходу на цифрове 

мовлення 

2. № 1713 від 05.12.2007 

 

Про затвердження розподілу програм у мультиплекси 

МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-4 

3. №  853 від 23.04.2008 

 

Про внесення змін до рішення Національної  ради від 

05.12.2007 № 1713 „Про затвердження розподілу 
програм у мультиплекси МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-4” 

4. №  854 від 23.04.2008 

 

Про створення цифрового загальнонаціонального 

каналу мовлення МХ-1 

5. №  855 від 23.04.2008 

 

Про створення цифрового загальнонаціонального 

каналу мовлення МХ-2 

6. №  856 від 23.04.2008 

 

Про створення цифрового загальнонаціонального 

каналу мовлення МХ-3 

7. № 1337 від 16.07.2008 

 

Про створення цифрового  регіонального каналу 

мовлення МХ-5 

 

8. № 1339 від 16.07.2008 

 

Про затвердження розподілу програм у цифровому 

регіональному  каналі МХ-5 
 

 

 

Начальник управління науково-технічного 

 і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 


