
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 176 

 

24.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 5  

 

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 звернення провайдера програмної послуги ТОВ «ЮТІМ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», м. Івано-Франківськ, рішення Національної ради від 

28.10.2021 № 1554 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 43 ТВК у м. Калуші Івано-Франківської обл. (1 програма)», 

№ 1555 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 43 ТВК у м. Калуші Івано-Франківської обл. (2 програма)», 

№ 1556 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 43 ТВК у м. Калуші Івано-Франківської обл. (3 програма)», 

№ 1558 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 44 ТВК у м. Коломиї (Дебеславці) Івано-Франківської обл. 

(1 програма)», № 1559 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 44 ТВК у м. Коломиї (Дебеславці) Івано-Франківської обл. 

(2 програма)», № 1560 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 44 ТВК у м. Коломиї (Дебеславці) Івано-Франківської обл. 

(3 програма)», № 1562 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) на 44 ТВК у с. Стримбі Надвірнянського району Івано-

Франківської обл. (1 програма)», № 1564 «Про визначення переможця конкурсу та 

видачу ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного 

ресурсу у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) на 44 ТВК у с. Стримбі Надвірнянського 

району Івано-Франківської обл. (3 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 9 до рішення Національної ради від 24.11.2016  

№ 2473 «Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги 

для 24 областей України та АР Крим», додатків 7, 9, 10, 13, 19 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 – 6 до цього рішення. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, додатки 7, 9 10 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», 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», рішення 

Національної ради від 12.08.2021 № 1119 «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/  Олена НІЦКО 

 


