
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2319 

 

30.12.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 43 
 

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 першою статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
 

 

За результатами моніторингу іноземної програми «Феникс+кино», яким 

06.11.2015 о 05:00, 13:00, 21:00 та 15.11.2015 о 13:00, 21:00 зафіксовано 

трансляцію серіалу «Панове-товариші» («Господа-товарищи», реж. В. Сєріков, 

2014 р.), а також 09.12.2015 о 23:00, 10.12.2015 о 07:00,  11.12.2015 о 07:00, 

15:00, 23:00, 12.12.2015 о 07:00, 15:00, 23:00 та 13.12.2015 о 07:00, 15:00 

зафіксовано трансляцію серіалу «Кат» («Палач», реж. В. Никифоров, 2014 р.), 

які заборонені для показу на території України Державним агентством України  

з питань кіно, що є порушенням статті 151 Закону України  

«Про кінематографію». 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

надійшло звернення Національної ради по телебаченню та радіо 

Азербайджанської Республіки (вх. № 19/6543 від 29.12.2015) з пропозицією 

визнати зміст програми «AzTV» таким, що відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення та чинного законодавства України. 

Враховуючи інформацію управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і юридичного управління щодо змісту цих іноземних 

програм, керуючись підпунктом 3 пункту 5 розділу ІІІ Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням 

Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (у редакції рішення Національної 

ради від 18.02.2015 № 212), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

20.12.2010 за № 1294/18589, яким передбачено, що до питань захисту 

інформаційного простору держави як до одного з основних та пріоритетних 

завдань Національної ради належить припинення ретрансляції провайдерами 

програмної послуги іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України, 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», Національна рада 

 



вирішила: 

1. Внести до Переліку іноземних 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», затвердженого рішенням 

Національної ради від 02.04.2008 № 652 (із змінами), 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» іноземну програму 

«Феникс+кино», оскільки 06.11.2015 о 05:00, 13:00, 21:00 та 15.11.2015  

о 13:00, 21:00 зафіксовано трансляцію серіалу «Панове-товариші» («Господа-

товарищи», реж. В. Сєріков, 2014 р.), а також 09.12.2015 о 23:00, 10.12.2015 о 

07:00,  11.12.2015 о 07:00, 15:00, 23:00, 12.12.2015 о 07:00, 15:00, 23:00 та 

13.12.2015 о 07:00, 15:00 зафіксовано трансляцію серіалу «Кат» («Палач», 

реж. В. Никифоров, 2014 р.),  які заборонені для показу на території України 

Державним агентством України з питань кіно, що є порушенням статті 151 

Закону України «Про кінематографію». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління, відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


