
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 895 

 

23.06.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 19 

 
Про внесення змін до переліку програм 

універсальної програмної послуги у 

м. Запоріжжі 

 

Враховуючи необхідність внесення змін до переліку програм, які є 

обов’язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у  

м. Запоріжжі, керуючись статтями 1, 25, 39, 40 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтями 17, 24 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Внести зміни до переліку програм, які є обов’язковими для включення 

до складу універсальної програмної послуги у м. Запоріжжі, замінивши у ньому 

на 64 ТВК програму ДП „ТРК „НБМ-Запоріжжя” Підприємства з іноземними 

інвестиціями у формі ТОВ „ТРК „НБМ”, м. Запоріжжя, на програму ТОВ 

„Телеканал „ТОНІС”, м. Київ. 

2. Затвердити перелік програм універсальної програмної послуги у  

м. Запоріжжі згідно з додатком. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради від 

14.06.2006 № 481 „Про затвердження переліку програм універсальної 

програмної послуги для м. Запоріжжя”, від 18.07.2006 № 612 „Про внесення 

змін до рішення Національної ради № 481 від 14.06.2006” та від 07.09.2011  

№ 2172 „Про внесення змін до рішення Національної ради від 14.06.2006 № 481 

„Про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги для  

м. Запоріжжя”. 

4. Представнику Національної ради у Запорізькій області поінформувати 

провайдерів програмної послуги про зміну переліку програм, які є 

обов’язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у  

м. Запоріжжі. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: науково-технічного і 

частотного розвитку, ліцензування телерадіомовлення, правового забезпечення, 

контрольно-аналітичне, координації роботи представників та секретаріатів 

представників. 

 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради 

Є. Баранова. 
 

 

Голова Національної ради                      /підпис/       В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

23.06.2012  № 895 

 

Перелік програм, які є обов’язковими для включення до складу універсальної програмної 

послуги у м. Запоріжжі 

 
№ 

з/п 
Місто Канал Програма 

1 Запоріжжя 12 “Національна телекомпанія України”/ТОВ ТРК “Ера” 

2 Запоріжжя 6 ТРК “Студія “1+1” у формі ТОВ 

3 Запоріжжя 33 АТЗТ “Українська незалежна ТВ-корпорація” 

4 Запоріжжя 50 ТОВ “Новий канал” 

5 Запоріжжя 52 ТОВ “Телеодин” 

6 Запоріжжя 36 ТОВ “Міжнародна комерційна ТРК” (ICTV) 

7 Запоріжжя 40 ТОВ “ТРК “Україна” 

8 Запоріжжя 64 ТОВ “Телеканал “Тоніс” 

9 Запоріжжя 48 ПрАТ “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” 

10 Запоріжжя 58 ПАТ ТК “ТЕТ” 

11 Запоріжжя 22 ПАТ “ТРК “АЛЕКС” 

12 Запоріжжя 26 ТОВ “ТРК “Алекс ТВ” 

13 Запоріжжя 30 Запорізька ОДТРК “Запоріжжя” 

14 Запоріжжя 60 КП “Муніципальна телевізійна мережа” 

15 Запоріжжя 4 ДП “ТРК “Стерх “ТОВ “Природні інвестиції” 

16 Запоріжжя 8 ТОВ “Запорізька незалежна ТРК “ТВ-5” (логотип “ТВ-5”) 

17 Запоріжжя 44 Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “ТРК “НБМ” 

18 Запоріжжя 28 ТОВ “Запорізька незалежна ТРК “ТВ-5” (логотип “ТВ-5 спорт”) 

19 Запоріжжя 10 ТОВ “Телестудія “Служба інформації” 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку        /підпис/            Т. Мироненко 

 


