
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 51 

24.01.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 
Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 12.01.2017 № 4  

 

Рішенням Національної ради від 12.01.2017 № 4 було внесено до Переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України, такі зміни: тимчасово 

(терміном на три місяці) припинити ретрансляцію телеканалу «Телеклуб» на 

території України. 

Під час моніторингів, здійснених у серпні, вересні та грудні 2016 року, в 

ефірі телеканалу «Телеклуб» було зафіксовано демонстрування фільмів 

російського виробництва, які мають ознаки порушення статті 15-1 Закону 

України «Про кінематографію» (В Україні забороняється розповсюдження і 

демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів 

держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ 

працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території 

України, а також забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу 

каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами 

держави-агресора). 

Пунктом 2 рішення Національної ради від 12.01.2017 № 4 було 

передбачено, що це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

До Національної ради надійшло звернення від компанії INTER TV 

LIMITED, м. Лондон, від 20.01.2017 вх. № 24/21 з проханням перенести строк 

набрання чинності рішення Національної ради від 12.01.2017 № 4. Оскільки 

картка доступу до телеканалу «Телеклуб» має спільне шифрування із 

телеканалом «Детский Мир», негайне відключення телеканалу «Телеклуб» у 

зв’язку з технічними особливостями призведе до припинення ретрансляції 

телеканалу «Детский Мир».  

Розглянувши звернення компанії INTER TV LIMITED, м. Лондон, від 

20.01.2017 вх. № 24/21, керуючись частиною другою статті 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтями 17 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Викласти п. 2 рішення Національної ради від 12.01.2017 № 4 у такій 

редакції: «2. Це рішення набирає чинності з 16.02.2017.». 



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/ О. Ільяшенко 

 


