
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 624 

 

28.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 
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» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Компанія «Сонар», м. Дніпропетровськ  

(вх. № 16/2707 та № 16/2708 від 18.04.2016), з пропозицією визнати зміст 

іноземних програм «Kino Polska Muzyka International» та «Kino Polska 

International» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та чинного законодавства України, а також 

інформацію компанії «Scripps Network International Limited», Велика Британія 

(вх. 16/2240 від 04.04.2016), щодо зміни формату сигналу програм «Food 

Network» і «Fine Living Network» (FLN) у зв’язку з одночасною трансляцією 

кожної з цих програм у форматах SD та HD і результати моніторингу, яким 

зафіксовано, що програмні концепції «Food Network» (одночасна трансляція 

програми у форматах SD та HD) і «Fine Living Network» (FLN) (одночасна 

трансляція програми у форматах SD та HD) залишилися без змін, логотипи 

співпадають, програми є сімулкастними (ідентичний контент у форматі SD та 

HD та одночасна трансляція), керуючись статтею 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 15, 17, 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 першою статті 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» такі зміни:  

1) доповнити додаток до рішення Національної ради «Перелік іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України» програмами згідно з 

додатком; 



2) додаток до рішення Національної ради «Перелік іноземних програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України» доповнити інформацією про формат 

сигналу програм: 

«Food Network» (одночасна трансляція програми у форматах SD та HD); 

«Fine Living Network» (FLN) (одночасна трансляція програми у  

форматах SD та HD). 

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 

 


