
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2244 

 

30.11.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 39 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 01.03.2018 № 293 

 

Про внесення змін до рішень Національної ради від 

24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків 

програм універсальної програмної послуги для 24 

областей України та АР Крим», від 08.12.2016  

№ 2571 «Про затвердження Переліків програм 

універсальної програмної послуги для населених 

пунктів Хмельницької області» 

 

Враховуючи рішення Національної ради від 19.10.2017 № 2033 «Про заяву 

ТОВ ТРК «ЛАЙК ТВ», м. Шепетівка Хмельницької обл., щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 1214-м від 25.03.2011) (ефірне, логотип: «ШАНС»)», 

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 21 до рішення Національної ради від 24.11.2016  

№ 2473 «Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги 

для 24 областей України та АР Крим», до додатка 13 до рішення Національної 

ради від 08.12.2016 № 2571 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Хмельницької області», затвердивши 

переліки програм універсальної програмної послуги у редакції згідно з додатками 

1, 2 до цього рішення. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, додаток 21 до рішення 

Національної ради від 18.05.2017 № 736 «Про внесення змін до рішення 

Національної ради від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків програм 

універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим», додаток 



13 до рішення Національної ради від 25.05.2017 № 792 «Про внесення змін до 

рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2571 «Про затвердження Переліків 

програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Хмельницької 

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 1 

до рішення Національної ради  

30.11.2017 № 2244 

 

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

програмної послуги на територію Хмельницької області 

№  

з/п 

Найменування правовласника Примітки 

1 ПАТ «Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія» аналогове (телебачення) 

2 Городоцький районний телерадіопресцентр аналогове (телебачення) 

3 Деражнянська районна студія телебачення «TV-43» аналогове (телебачення) 

4 ТО «Полонський ТВ-канал» аналогове (телебачення) 

5 ТОВ «ДП «Контакт-Славута» аналогове (телебачення) 

6 ТОВ «Новини 24 години» аналогове (телебачення) 

7 ТОВ «ТРК «ЛАЙК ТВ» аналогове (телебачення) 

8 ТОВ «ТРК» ФНБ» аналогове (телебачення) 

9 ТОВ Продюсерський центр «Ексклюзив» аналогове (телебачення) 

10 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («Поділля - 

Центр») 

аналогове (телебачення) 

  цифрове (телебачення) 

11 ДП «Дитяче телевізійне агентство» аналогове (телебачення) 

  цифрове (телебачення) 

12 ТОВ «ТК «Проскурів» цифрове (телебачення) 

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

14 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA: 

ПЕРШИЙ») 

аналогове (телебачення) 

  цифрове (телебачення) 

  супутникове (телебачення) 

15 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («стилізована 

літера «К»)  

цифрове (телебачення) 

  супутникове (телебачення) 

16 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA: КРИМ») 

супутникове (телебачення) 

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

Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

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

«Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

19 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 

 

 

 
Додаток 2 

до рішення Національної ради  

30.11.2017 № 2244 

 

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

програмної послуги в м. Шепетівці Хмельницької області 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 ТОВ «ТРК «ЛАЙК ТВ» аналогове (телебачення) 

2 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«Поділля - Центр») 

аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

3 ДП «Дитяче телевізійне агентство» цифрове (телебачення) 

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

5 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA: 

ПЕРШИЙ») 

аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

6 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«стилізована літера «К»)  

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

7 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA: 

КРИМ») 

супутникове (телебачення) 

8 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«Перший канал Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

9 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(Другий канал - «Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

10 
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 

 


