
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 89 
 
09.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 
 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  
зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  
про транскордонне телебачення і законодавства України 

 
До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшли звернення ТОВ «Контент Юкрейн»,  
м. Київ (№ 16/259 від 20.01.2017, № 16/258 від 20.01.2017), та  
ТОВ «Поверхность-Інвест», м. Київ (№16/7693 від 28.12.2016),  
з пропозицією визнати зміст іноземних програм таким, що відповідає вимогам 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинного 
законодавства України. За результатами аналізу документів і програмного 
наповнення встановлено, що: 

1) програма «Novela TV» (у форматах SD та HD) транслюється обсягом 24 
години на добу. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 
демонстрування яких заборонено на території України. Мова програми – 
польська. Реклама у програмах телеканалу відсутня. Тематика каналу – 
фільмопоказ; 

2) програма «Water Planet» (у форматах SD та HD) транслюється обсягом 
24 години на добу. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 
демонстрування яких заборонено на території України. Мова програми – 
польська. Реклама у програмах телеканалу відсутня. Жанр програми – 
пізнавальний; 

3) програма «Sport 1 (Baltic)» транслюється обсягом 24 години на добу.   
У програмі відсутні передачі еротичного та сексуального змісту, зі сценами 
надмірного насилля чи жахів, фільми, демонстрування яких заборонено на 
території України. Мова програми - російська, українська, англійська. Реклама 
у програмах телеканалу відсутня. Тематика каналу – спортивні програми; 

4) програма «Sport 2 (Baltic)» транслюється обсягом 24 години на добу.   
У програмі відсутні передачі еротичного та сексуального змісту, зі сценами 
надмірного насилля чи жахів, фільми, демонстрування яких заборонено на 
території України. Мова програми - російська, українська, англійська. Реклама 
у програмах телеканалу відсутня. Тематика каналу – спортивні програми. 

Крім того, до Національної ради надійшли звернення компанії  
«NGC EUROPE LIMITED» (вх. № 19/7644 та № 19/7643 від 26.12.2016)  
з проханням внести технічні зміни до Переліку іноземних програм, зміст яких 
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відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 
законодавства України, а саме:  

вилучити програму «FOX CRIME» у зв’язку зі зміною назви; 
замінити назву програми «FOX HD» (одночасна трансляція програми у 

форматах SD та HD) на «FOX» (одночасна трансляція програми у форматах SD 
та HD); 

замінити тематичне направлення програми (жанр) «FOX LIFE»  
з «сімейний» на «фільмопоказ, розважальний»;  

у розділі «країна-правовласник» програм «National Geographic Channel 
(NGC)», «Nat Geo Wild» та «Nat Geo Wild HD» замінити «Велика Британія» на 
«Іспанія» у зв'язку з отриманням ліцензій у цій країні; 

доповнити у розділі «мова програм» перелік мов програми «National 
Geographic Channel (NGC)» українською мовою, зазначивши: «англійська, 
російська, українська».  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення ТОВ «Контент Юкрейн», 
м. Київ (№ 16/259 від 20.01.2017, № 16/258 від 20.01.2017),  
ТОВ «Поверхность-Інвест», м. Київ (№ 16/7693 від 28.12.2016),  
та компанії «NGC EUROPE LIMITED» (вх. № 19/7643 
та № 19/7644 від 26.12.2016), 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 іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 
України, такі зміни:  

додати іноземні програми «Novela TV» (у форматах SD  
та HD), «Water Planet» (у форматах SD та HD),  «Sport 1 (Baltic)» та «Sport 2 
(Baltic)» згідно з додатком; 

вилучити програму «FOX CRIME»; 
замінити назву програми «FOX HD» (одночасна трансляція програми у 

форматах SD та HD) на «FOX» (одночасна трансляція програми у форматах SD 
та HD); 

замінити тематичне направлення програми (жанр) «FOX LIFE»  
з «сімейний» на «фільмопоказ, розважальний»;  

доповнити перелік мов програми «National Geographic Channel» у розділі 
«мова програм» українською мовою, зазначивши: «англійська, російська, 
українська», а також у розділі «країна-правовласник» цієї програми «Велика 
Британія» замінити на «Іспанія»;  

замінити у розділі «країна-правовласник» програм «Nat Geo Wild» та «Nat 
Geo Wild HD» «Велика Британія» на «Іспанія». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 
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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 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


