
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 371 

 

22.03.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 8 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 19.04.2018 № 550; 

 

 

Втратило чинність: 

рішення Національної ради 

від 14.03.2019 № 329 

 

 

 

Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 

№ 2472 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва 

та м. Севастополя)», від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження 

Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 

областей України та АР Крим», від 08.12.2016 № 2574 «Про 

затвердження Переліків програм універсальної програмної 

послуги для населених пунктів Сумської області» 

 

Враховуючи рішення Національної ради від 25.01.2018 № 94 «Про 

визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на вільних 

місцевих (регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 

стандарту DVB-T2 (MPEG 4) у м. Білопіллі Сумської обл.», № 95 «Про визначення 

переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на вільних місцевих 

(регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту 

DVB-T2 (MPEG 4) у с. Овлашах (м. Ромни) Сумської обл.», № 96 «Про визначення 

переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на вільних місцевих 

(регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту 

DVB-T2 (MPEG 4) у м. Тростянці Сумської обл.», № 116 «Про визначення 

переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на вільних місцевих 

(регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту 

DVB-T2 (MPEG 4) у м. Бахмачі Чернігівської обл.», 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 18 до рішення Національної ради від 24.11.2016  

№ 2472 «Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги 

для обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. Севастополя)», додатка 18 до 

рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків 

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

додатків 5, 7, 9, 15 до рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2574 «Про 

затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених 

пунктів Сумської області», затвердивши переліки програм універсальної 

програмної послуги у редакції згідно з додатками 1-6 до цього рішення. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, додаток 16 до рішення 

Національної ради від 18.05.2017 № 734 «Про внесення змін до рішення 

Національної ради від 24.11.2016 № 2472 «Про затвердження Переліків програм 

універсальної програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва та 

м. Севастополя)», додаток 17 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», додатки 5, 7, 15 до рішення Національної ради від 

01.06.2017 № 842 «Про внесення змін до рішення Національної ради від 

08.12.2016 № 2574 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Сумської області», рішення 

Національної ради від 29.06.2017 № 1029 «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 № 2574 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Сумської 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 

22.03.2018 № 371 

 

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

програмної послуги на територію Сумської області 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1  ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«ТС»)   

цифрове (телебачення) 

2  ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: СУМИ») 

цифрове (телебачення) 

3 ТОВ «ТРК «Академ-TV» цифрове (телебачення) 

4 КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК 

ТРОСТЯНЕЦЬ» 

цифрове (телебачення) 

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

  аналогове (телебачення) 

6 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: ПЕРШИЙ») 

цифрове (телебачення) 

  супутникове (телебачення) 

7 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«стилізована літера «К»)  

цифрове (телебачення) 

  супутникове (телебачення) 

8 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: КРИМ») 

супутникове (телебачення) 

9 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«Перший канал Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

10 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(Другий канал - «Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

11 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(Третій канал – «Радіо «Культура»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

* - окрім аналогових кабельних телемереж  

 

 

Заступник начальника управління  



радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення Національної ради 

22.03.2018 № 371 

 

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

програмної послуги в м. Сумах 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: СУМИ») 

аналогове (телебачення) 

  цифрове (телебачення) 

2 ТОВ «ТРК «Академ-TV» аналогове (телебачення) 

  цифрове (телебачення) 

3 ДП «Парламентський телеканал «Рада» супутникове телебачення) 

  аналогове (телебачення) 

4 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: ПЕРШИЙ») 

цифрове (телебачення) 

  супутникове телебачення) 

5 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«стилізована літера «К»)  

цифрове (телебачення) 

  супутникове телебачення) 

6 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: КРИМ») 

супутникове телебачення) 

7 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«Перший канал Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

8 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(Другий канал - «Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

9 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(Третій канал – «Радіо «Культура»)* 

ефірне (радіо) 

  супутникове (радіо) 

* - окрім аналогових кабельних телемереж 

 

 

 

Заступник начальника управління  



радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення Національної ради 

22.03.2018 № 371 

 

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

послуги в м. Краснопіллі Сумської області 
 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 
 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: СУМИ») 
цифрове (телебачення) 

2 ТОВ «ТРК «Академ-TV» цифрове (телебачення) 

3 
КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК 

ТРОСТЯНЕЦЬ» 
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 

 

 

 



Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до рішення Національної ради 

22.03.2018 № 371 

 

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

послуги в м. Лебедині Сумської області 
 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 
 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: СУМИ») 
цифрове (телебачення) 

2 ТОВ «ТРК «Академ-TV» цифрове (телебачення) 

3 
КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК 

ТРОСТЯНЕЦЬ» 
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 

 

Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 

до рішення Національної ради 

22.03.2018 № 371 

 

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

послуги в м. Охтирці Сумської області 
 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(«UA: СУМИ») 

аналогове (телебачення) 

цифрове (телебачення) 

2 ТОВ «ТРК «Академ-TV» цифрове (телебачення) 

3 
КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК 

ТРОСТЯНЕЦЬ» 
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 

 

 



Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 

до рішення Національної ради 

22.03.2018 № 371 

 

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

послуги в м. Тростянці Сумської області 

 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 
 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: СУМИ») 
цифрове (телебачення) 

2 ТОВ «ТРК «Академ-TV» цифрове (телебачення) 

3 
КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК 

ТРОСТЯНЕЦЬ» 
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 

 

Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 



 

 


