
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1119 

 

12.08.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

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 

01.12.2016 № 2536 «Про затвердження Переліків програм 

універсальної програмної послуги для населених пунктів Івано-

Франківської області» 

 

 

Враховуючи інформацію представника Національної ради в Івано-

Франківській області, рішення Національної ради від 12.11.2020 № 1428 «Про 

заяву ТРК «НАДВІРНА», м. Надвірна Івано-Франківської обл., щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00978-м від 06.02.2017) (ефірне, 

логотип: стилізоване зображення української літери «Н» у вигляді старовинного 

замку з двома вежами)», 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 9 до рішення Національної ради від 24.11.2016 № 

2473 «Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 

24 областей України та АР Крим», додатка 13 до рішення Національної ради від 

01.12.2016 № 2536 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Івано-Франківської області», 

затвердивши переліки програм універсальної програмної послуги у редакції згідно 

з додатками 1, 2 до цього рішення. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, додаток 13 до рішення 

Національної ради від 18.03.2021 № 311 «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 

01.12.2016 № 2536 «Про затвердження Переліків програм універсальної 



програмної послуги для населених пунктів Івано-Франківської області», додаток 2 

до рішення Національної ради від 15.07.2021 № 903 «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 

01.12.2016 № 2536 «Про затвердження Переліків програм універсальної 

програмної послуги для населених пунктів Івано-Франківської області». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

12.08.2021 № 1119 

 

 

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

програмної послуги в м. Надвірній, с. Пніві  Івано-Франківської області 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA:КАРПАТИ») 

цифрове (телебачення) 

2 ТОВ «Телерадіокомпанія РАІ»  цифрове (телебачення) 

3 ТРК «НАДВІРНА» аналогове (телебачення) 

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

5 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: ПЕРШИЙ») 

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

6 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA:КУЛЬТУРА») 

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

7 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: КРИМ») 

супутникове (телебачення) 

8 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («Перший канал Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

9 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (Другий канал - «Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

10 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (Третій канал – «Радіо «Культура»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

* - окрім аналогових кабельних телемереж 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю   /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

12.08.2021 № 1119 

 

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

програмної послуги на територію Івано-Франківської області 

№ з/п Найменування правовласника Примітки 

1 Державна студія «Калуське міське телебачення» / 

КП «Калуська районна ТРО «Незалежність» Калуської 

районної ради 

аналогове (телебачення) 

2 ПП «ТРК «НТК» аналогове (телебачення) 

3 ПП «ТРК «РАІ» аналогове (телебачення) 

4 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA:КАРПАТИ») 

цифрове (телебачення) 

5 ТОВ «Телерадіокомпанія РАІ»  цифрове (телебачення) 

6 ТРК «НАДВІРНА» аналогове (телебачення) 

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

8 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: ПЕРШИЙ») 

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

9 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA:КУЛЬТУРА») 

цифрове (телебачення) 

супутникове (телебачення) 

10 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («UA: КРИМ») 

супутникове (телебачення) 

11 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» («Перший канал Українського радіо»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

12 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (Другий канал - «Промінь»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

13 АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (Третій канал - «Радіо «Культура»)* 

ефірне (радіо) 

супутникове (радіо) 

* - окрім аналогових кабельних телемереж  

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю   /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 

 


