
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1478 

 

13.09.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 24 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 27.09.2018 № 1607; 

від 25.10.2018 № 1896; 

від 13.12.2018 № 2205; 

від 20.12.2018 № 2258; 

від 20.12.2018 № 2259; 

від 20.12.2018 № 2260; 

від 12.12.2019 № 2171; 

від 23.12.2020 № 1669; 

від 13.05.2021 № 578 

 

 

 

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» 

 

 

Враховуючи рішення Національної ради від 22.08.2018 № 1245, від 29.08.2018 

№ 1285 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ДП «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНСТВО», м. Хмельницький (логотип: «33 канал»)», № 1286 

«Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ 

«КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл.(логотип: «АВЕРС»)»,  

№ 1287 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ДП ТРК 

«МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської 

обл. (логотип: «MS»)», № 1288 «Про вимкнення аналогового телевізійного 

мовлення ДП «ТРК «СТЕРХ» ТОВ «ПРИРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Дніпро 

(логотип: «11 канал»)», № 1291 «Про вимкнення аналогового телевізійного 

мовлення КП ТРК «МАРТ», м. Миколаїв (логотип: «МАРТ»)», № 1292 «Про 

вимкнення аналогового телевізійного мовлення КП «ТРК «РУДАНА» КМР,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. (логотип: стилізована літера «Р»)», № 1293 

«Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення МКП – ІТА «ВІТА», м. 

Вінниця (логотип: комбінований знак, який асоціюється із гербом міста Вінниці і 

має дві динамічні назви ВІТАТБ і VITATV)», № 1294 «Про вимкнення 



аналогового телевізійного мовлення ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця (логотип: стилізована літера «В» на білому фоні та 

напис «Вінниччина»)», № 1295 «Про вимкнення аналогового телевізійного 

мовлення ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпро 

(логотип: «34»)», № 1296 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення 

ПМП «ТРК ДАНІО», c. Баранинці Закарпатської обл. (логотип: «21 УЖГОРОД» 

(комбіноване))», № 1297 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ПП 

«ПРИВАТНА ТК «ВІЗИТ», м. Кременчук Полтавської обл. (логотип: «Візит»)»,  

№ 1298 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ПП «ТРК ВТВ 

ПЛЮС», м. Херсон (логотип: «ВТВ ПЛЮС»)», № 1300 «Про вимкнення 

аналогового телевізійного мовлення ТОВ «ІТК «РЕПОРТЕР», м. Одеса (логотип: 

«РЕПОРТЕР»)», № 1301 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення 

ТОВ «ТРК «АНДСЕР», м. Одеса (логотип: «А1»)», № 1302 «Про вимкнення 

аналогового телевізійного мовлення ТОВ «ТРК «ВІККА», м. Черкаси (логотип: 

«ВІККА»)», № 1303 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ТОВ 

ТРК «НОВА ОДЕСА», м. Одеса (логотип: «1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ»)», № 1304 

«Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ТОВ «ТРК ОНЮА 

«АКАДЕМІЯ», м. Одеса (логотип: «АКАДЕМІЯ (комбіноване)»)», № 1306 «Про 

вимкнення аналогового телевізійного мовлення ТОВ «TV-4», м. Тернопіль 

(логотип: «4 tv»)», № 1307 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення 

ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТРК «ТВ-5», м. Запоріжжя (логотип: «твоя 

стихія tv5»)», № 1308 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення ТОВ 

«ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл. (логотип: «1 

ПОДІЛЬСЬКИЙ»)», № 1311 «Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення 

ТОВ-ТРК «МІСТ ТБ», м. Львів (логотип: «ZIK»)», 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 додатків 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 до 

рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків 

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

затвердивши переліки програм універсальної програмної послуги у редакції згідно 

з додатками 1-13 до цього рішення. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, додатки 1, 2, 6, 7, 13 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». 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради            

О. Черниша. 
 

 
Голова Національної ради  /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 
 


