
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1147 

 

23.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 10.06.2021 № 743 

Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 02.04.2008 № 652 «Про затвердження Переліку програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення і ретрансляція яких 

на території України не обмежується згідно 

з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

 

Керуючись Законом України від 14.05.2015 № 422-VIII «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) 

реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних 

телерадіоорганізацій», Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 

№ 129-VII щодо визнання Російської Федерації державою-агресором, частиною 

сьомою статті 4, частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 15, 17 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи результати 

моніторингу іноземних програм: «Русский иллюзион» – за 10-29 червня 2015 р., 

«Дом кино» – за 23 червня – 20 липня 2015 р., «Оружие» – за 16-19 липня  

2015 р., та численні скарги громадян щодо трансляції в ефірі «Русский 

иллюзион» та «Дом кино» художніх фільмів, які заборонені для 

розповсюдження і демонстрування на території України, а в ефірі іноземної 

програми «Оружие» – передач, що популяризують озброєння країни-агресора 

(Російська Федерація), Національна рада  

 

вирішила: 
1. Внести до рішення Національної ради від 02.04.2008 № 652 «Про 

затвердження Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території 

України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» такі зміни: 

доповнити додаток до рішення Національної ради «Перелік іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України» переліком програм згідно 

з додатком; 



вилучити з додатка до рішення Національної ради «Перелік іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України» іноземні програми: 

«Русский иллюзион», «Дом кино» та «Оружие». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Додаток 

до рішення Національної ради  

23.07.2015 № 1147 

 

№ з/п Програма (канал) 

Країна- 

правовласник  

програми 

(виробник) 

Мова програм 

Направлення 

програми 

(жанр) 

Статус 

країни – 

правовла-

сника* 

1.  
«FilmBox 

Arthouse» 
Велика Британія 

англійська, 

російська 
фільмопоказ 1,2 

2.  «Filmbox» Велика Британія 
англійська, 

російська 
фільмопоказ 1,2 

3.  «FIGHTBOX HD» Велика Британія 
англійська, 

російська 

бойові 

мистецтва 
1,2 

4.  «Fastnfunbox HD» Велика Британія 
англійська, 

російська 

екстремальний 

спорт  
1,2 

5.  «DOCUBOX HD» Велика Британія 
англійська, 

російська 

документальне 

кіно 
1,2 

6.  
«FASHIONBOX 

HD» 
Велика Британія англійська мода 1,2 

7.  «360tunebox» Велика Британія англійська 
музична 

телепрограма 
1,2 

8.  «Viasat Sport HD» Велика Британія 
англійська, 

російська 
спортивний 1,2 

9.  «MTV» Чехія англійська 
розважально-

музичний 
1,2 

10.  «Беларусь 24» 

Республіка 

Білорусь  
російська розважально- 

інформаційний 
- 

11.  «Дождь» 

Російська 

Федерація  
російська інформаційний - 

12.  «Bollywood HD» Ізраїль російська фільмопоказ - 

 

 

Примітки:     

* Статус країни-правовласника програми:   



 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ Р. Кіфлюк 

1 - член Європейського Союзу;  

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення  


