
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1513 

 

 

01.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 
 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради 

від 01.06.2017 № 845 

 

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 частиною 1 статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Стоун Медіа», м. Київ (вх. № 16/4234 від 

03.09.2015) з пропозицією визнати зміст іноземної програми «Travel and 

Adventure» (одночасна трансляція у форматі SD та HD) таким, що відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинного 

законодавства України, та звернення Discover Communication Europe Limited  

(вх. № 24/4328 від 10.09.2015) з пропозицією визнати зміст іноземних 

програм «ID Xtra (HD)» та «DTX (HD)» (одночасна трансляція у форматі SD 

та HD) таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та чинного законодавства України, інформацію 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичного управління 

щодо змісту цих іноземних програм, керуючись статтею 21, частиною 1 

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17 

та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», 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 частиною 1 статті 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. 



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 

 


