
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1521 

 

20.09.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 23.12.2020 № 1670 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 08.12.2016 

№ 2571 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Хмельницької 

області» 

 

Враховуючи рішення Національної ради від 29.08.2018 № 1285 «Про 

вимкнення аналогового телевізійного мовлення ДП «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 

АГЕНСТВО», м. Хмельницький (логотип: «33 канал»)», № 1308 «Про вимкнення 

аналогового телевізійного мовлення ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

Хмельницької обл. (логотип: «1 ПОДІЛЬСЬКИЙ»)», 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, 7, 10 до рішення Національної ради 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 – 4 до цього рішення. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, додатки 2, 3 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», 

додатки 1, 3, 6 до рішення Національної ради від 01.03.2018 № 293 «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 № 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 

 


