
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 102 

 

19.01.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 1 

 

Про внесення змін до додатка 3 до рішення Національної ради  

від 22.11.2006 № 1000 „Про затвердження переліку програм,  

які є обов’язковими для включення до складу універсальної  

послуги в населених пунктах Київської області” 

 

Розглянувши інформацію управління науково-технічного і частотного розвитку 

про необхідність внесення змін до переліку програм, які є обов’язковими для включення 

до складу універсальної програмної послуги в м. Славутичі Київської області, згідно з 

додатком 3 до рішення Національної ради від 22.11.2006 № 1000 „Про затвердження 

переліку програм, які є обов’язковими для включення до складу універсальної послуги в 

населених пунктах Київської області”, враховуючи інформацію, надану ДП 

„Український державний центр радіочастот” від 26.10.2010 № 17/4219, та службову 

записку управління координації роботи представників та секретаріатів представників 

(№ 9/1513 від 16.12.2010) про фактичний стан прийому сигналів телепрограм на 

території м. Славутича, 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. Затвердити перелік програм універсальної програмної послуги у м. Славутичі 

Київської області згідно з додатком. 

2. Внести зміни до додатка 3 до рішення Національної ради від 22.11.2006 № 1000 

„Про затвердження переліку програм, які є обов’язковими для включення до складу 

універсальної послуги в населених пунктах Київської області”. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління науково-технічного і 

частотного розвитку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради 

Є.В.Баранова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

19.01.2011 № 102 

 

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

універсальної програмної послуги у  м. Славутичі Київської області 
 

№ з/п 

Місто Канал 

Потужність 

(кВт) 

 

Програма 

1 
Чернігів 6 5 

Національна телекомпанія України 

(„НТКУ”) 

2 ТОВ „ТРК ”Ера” 

3 
 

Чернігів 
11 5 

 

ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ 

4 
 

Славутич 
53 0,1 

ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ” 

 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 


