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Про внесення змін до 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», затвердженого 

рішенням Національної ради від 02.04.2008 № 652  

 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшли звернення від Неурядової громадської 

організації «Lux Veritis», Польща (вх. № 19/3988 від 08.06.2016), та від 

Discovery Communications Europe Limited, Велика Британія (вх. № 16/4147 від 

14.06.2016), з пропозицією визнати зміст іноземних програм «TRWAM» та 

«Eurosport 2 Wimbledon SD» таким, що відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення та чинного законодавства України. 

Також виникла необхідність внести зміни до назви програми «ID Extra 

(HD)» (одночасна трансляція у форматах SD та HD) (слово «Extra» замінити 

словом «Xtra»), оскільки було допущено технічну помилку в назві програми. 

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 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» (далі – Перелік програм), 

затвердженого рішенням Національної ради від 02.04.2008 № 652 (зі змінами), 

такі зміни:  

1) Перелік програм доповнити програмами згідно з додатком;  

2) у назві програми «ID Extra (HD)» (одночасна трансляція у форматах 

SD та HD) слово «Extra» замінити словом «Xtra».  

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. 
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