
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1997 

 

19.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 35 

 

Втратило чинність:  

рішення Національної ради 

від 22.03.2018 № 373 

Про внесення змін до рішення Національної ради 

від 15.12.2016 № 2628 «Про затвердження 

Переліків програм універсальної програмної послуги 

для населених пунктів Одеської області» 

 

Враховуючи звернення провайдера програмної послуги ТОВ «Центр ТВ»,  

м. Одеса, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов 

розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної 

послуги», керуючись статтею 39 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 додатка 1 до рішення Національної ради від 15.12.2016  

№ 2628 «Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги 

для населених пунктів Одеської області», затвердивши перелік програм 

універсальної програмної послуги у редакції згідно з додатком до цього рішення. 

2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 1 до рішення Національної 

ради від 07.06.2017 № 948 «Про внесення змін до рішення Національної ради від 

15.12.2016 № 2628 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Одеської області». 

3 Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради  

О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 



 

 

 

Додаток 

до рішення Національної ради  

19.10.2017 № 1997 

 

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

послуги в м. Біляївці, м. Теплодарі, с. Авангарді, с. Алтестові, с. Хлібодарському, с. Наті, 

c. Лиманці, с. Шевченко, с. Нерубайському, с. Усатовому, с. Дачному, с. Маяках, 

с. В. Дальнику, с. Лиманському Одеської області 

№ 

з/п 
Програма суб`єкта інформаційної діяльності Примітки 

1 ТОВ ТРК «Андсер» аналогове (телебачення) 

2 ТОВ «Ріак-інформ» / ТОВ «ТРК «АРТ» аналогове (телебачення) 

3 ТРК «Одеса Плюс» у вигляді ТОВ        аналогове (телебачення) 

4 ТОВ «ТРК «Нова Одеса» аналогове (телебачення) 

5 ПАТ «АРТК «Глас»   аналогове (телебачення) 

6 ТОВ «ТРК «Град» аналогове (телебачення) 

7 ПАТ «Інформаційне Агентство «Репортер»   
аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

8 ТОВ «ТРК ОНЮА «Академія» 
аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

9 ТОВ «ТЕЛЕКОНЕКТ» цифрове (телебачення) 

10 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («зображення 

вітрила») 

аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

11 ДП «Парламентський телеканал «Рада» супутникове (телебачення) 

12 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA: ПЕРШИЙ») 

аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

13 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («стилізована літера 

«К»)  

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

14 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA: КРИМ») супутникове (телебачення) 

15 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («Перший канал 

Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

16 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Другий канал - 

«Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

17 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Третій канал – 

«Радіо «Культура»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

* - окрім аналогових кабельних телемереж 



 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/  Т. Мироненко 


