
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2047 

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

За результатами моніторингів ефіру іноземних програм «Карусель» 

(08.09.2016, 12.09.2016, 14.09.2016), «Наш футбол» (17.09.2016, 18.09.2016, 

20.09.2016, 21.09.2016) зафіксовано, що зміст цих програм не відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України, зокрема, в ефірі іноземних програм: 

1) «Карусель», яка має юрисдикцію Російської Федерації, під час 

моніторингів 08.09.2016, 12.09.2016, 14.09.2016 зафіксовано розміщення 

комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 13 Закону 

України «Про рекламу» (Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у 

програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються 

(ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні 

телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав - членів 

Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення, забороняється).  

Крім того, у рубриці «Погода» програми «С добрым утром, малыши!» 

(програма виходить щодня о 07:00) зафіксовано розміщення віртуальної карти 

регіонів Російської Федерації, яка охоплює територію тимчасово окупованої АР 

Крим, що суперечить статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини); 

2) «Наш футбол», яка має юрисдикцію Російської Федерації, під час 

моніторингів 17.09.2016, 18.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016 зафіксовано 

розміщення комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев’ятої 

статті 13 Закону України «Про рекламу» (Трансляція (ретрансляція) реклами, 

яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що 

транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні 

телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав - членів 

Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення, забороняється); 



3) «Соmedy TV» («Комеди ТВ»), оскільки телеканал припинив мовлення 

01.09.2014.  

Розглянувши вищевказану інформацію, керуючись Постановою Верховної 

Ради України від 27.01.2015 № 129-VII щодо визнання Російської Федерації 

державою-агресором, частиною другою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частиною дев’ятою статті 13 Закону України 

«Про рекламу», статтею 28 Закону України «Про інформацію», 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 законодавства 

України, такі зміни: вилучити іноземні програми «Карусель», «Наш футбол», 

«Соmedy TV» («Комеди ТВ»).   

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. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 
 


