
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 852 

 

16.07.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 10.02.2022 № 124 

 

 

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)»,  

від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків програм  

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

від 15.12.2016 № 2628 «Про затвердження Переліків програм  

універсальної програмної послуги для населених пунктів Одеської області» 

 

Враховуючи рішення Національної ради від 12.12.2019 № 2180 «Про 

визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) у 22 

населених пунктах Одеської області (6 програма)», 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 13 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)», до додатка 15 до 

рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків 

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

до додатків 1 – 36 до рішення Національної ради від 15.12.2016 № 2628 «Про 

затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених 



пунктів Одеської області», затвердивши переліки програм універсальної 

програмної послуги у редакції згідно з додатками 1 – 38 до цього рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 

07.11.2019 № 1791 «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)», від 24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків програм 

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

15.12.2016 № 2628 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Одеської області». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

  

 


