
 
 

 

Փոփոխվել է Ucom հեռուստատեսային ալիքների ցանկը 
 

 

Ս․ թ․  մայիսի 1-ից Ucom ֆիքսված կապի բաժանորդների uTV ծառայության 

հեռուստատեսային ալիքների ցանկը փոփոխման կենթարկվի։ Մասնավորապես, uTV S և 

uMix XS փաթեթներում կավելանա  «Ювелирочка» հեռուստաալիքը: 

 

uTV M, ինչպես նաև uMix S և uMix մարզային փաթեթներում կավելանան «Ювелирочка», 

«Точка отрыва HD», «НТВ Права», «НТВ Сериал» հեռուստաալիքները։ «Eurosport 1» ալիքն 

այլևս չի ներառվի ցանկում։ 

 

uMix M փաթեթում կավելանան «Ювелирочка», «Живая планета», «Точка отрыва HD»,                         

«Travel Channel HD»,  «UFC HD», «НТВ Права», «НТВ Сериал» ալիքները։ Ցանկում չեն ներառվի 

«Eurosport 1 HD», «В мире животных HD», «ViP Comedy», «ViP Megahit», «ViP Premiere» և «Матч! 

Премьер» հեռուստաալիքները։ 

 

uTV L և uMix L փաթեթներում կավելանան «Ювелирочка», «Живая планета», «Точка отрыва 

HD», «Travel Channel HD»,  «UFC HD», «НТВ Права», «НТВ Сериал» և  «Иллюзион+ HD» ալիքները, 

իսկ հեռուստաալիքների ցանկից դուրս կմնան «ViP Comedy», «ViP Megahit», «ViP Premiere» և 

«Матч! Премьер», «Viasat Sport HD», «Viasat Nature HD» և «Viasat History HD» ալիքները։ 

 

Փոփոխություններ կլինեն նաև հեռուստաալիքների թեմատիկ փաթեթներում։ 

Մասնավորապես, «Premium HD» փաթեթում կավելանան «В мире животных HD», «Иллюзион+ 

HD» և Eurosport 1 HD» ալիքները, և ցանկից դուրս կմնան «Viasat Sport HD», «Viasat Nature HD» 

և «Viasat History HD» ալիքները։ «Սպորտային» ալիքների փաթեթում կավելանան «UFC HD» և 

«Eurosport 1» հեռուստաալիքները, և չեն ներառվի «Матч! Премьер» և «Eurosport 1 HD» 

ալիքները։ «Ուսուցողական» փաթեթում կավելանան «Живая планета» և «Travel Channel HD»,     

փաթեթում չի ներառվի «В мире животных HD» ալիքը։ «Viasat» ընտանիքի 

հեռուստաալիքների փաթեթում չեն ներառվի «ViP Comedy», «ViP Megahit», «ViP Premiere» 

ալիքները, իսկ փաթեթի ամսավճարը կնվազի մինչև 800 դրամ։ 

  

Հավելյալ ակտիվացված հեռուստաալիքներից «VIP Comedy»-ն կփոխարինվի «Иллюзион+ 

HD»-ով, որի ամսավճարը կկազմի 220 դրամ։ «Матч! Премьер»-ը կփոխարինվի «UFC HD» 

հեռուստաալիքով, որի ամսավճարը 300 դրամ է։ «Viasat Sport HD»-ն կփոխարինվի «Точка 

отрыва HD» ալիքով, իսկ «Viasat History HD»-ն՝ «Travel Channel HD»-ով, որոնց ամսավճարը 

կկազմի 220 դրամ։ «Viasat Nature HD» հեռուստաալիքը փոխարինվելու է «Живая планета»-ով, 

ընդամենը 180 դրամ ամսավճարով: 

 

Հավելենք, որ արխիվացված TriplePlay, 4Play և uTV բաժանորդների հեռուստատեսային 

ալիքների ցանկը նույնպես կփոփոխվի։ «VIP Premiere»-ը կփոխարինվի «Иллюзион+ HD»-ով, 

«ViP Megahit»-ը՝ «НТВ Права»-ով, «ViP Comedy»-ն՝ «НТВ Сериал»-ով, «Матч! Премьер»-ը՝ «UFC 

HD»-ով, «Viasat Sport HD»-ն՝ «Точка отрыва HD»-ով, «Viasat Nature HD»-ն՝ «Живая планета»-ով, 

իսկ «Viasat History HD»-ն՝ «Travel Channel HD» ալիքով։ «Ювелирочка» հեռուստաալիքը 

կներառվի բոլոր փաթեթներում: 

 

 

 
   

     

 


