
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 744 

 

18.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшли звернення компанії Content Generation 

Distribution Ltd, Велика Британія (№ 19/10 від 10.03.2017 та № 19/15 від 

19.04.2017), з пропозицією визнати зміст іноземної програми «TravelXP»  

(у форматі «HD») таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та чинного законодавства України.  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що назва ліцензіата «Media Worldwide UK Private Limited», 

авторизація програми – Велика Британія (OFCOM), ліцензія TLCS100035BA/1 

від 07.08.2013, статус мовника – приватний. Жанр програми – розважальний 

(програма про пригоди та активний стиль життя). Мова програми – англійська,  

обсяг мовлення - 24 години на добу. У програмі відсутні порнографічні 

передачі та фільми, демонстрування яких заборонено на території України. 

Параметри супутникової трансляції – Eutelsat 16A (Франція), частота  

11637 МГц, символьна швидкість - 30 МСимв/с, поляризація горизонтальна. 

Реклама у програмі відсутня.  Реалізація права на відповідь через: 2 Harrovian 

Business Village, Bessborough Road, Harrow Middlesex, Greater London. HA1 

3EX. United Kingdom.   

Розглянувши звернення компанії Content Generation Distribution Ltd, 

Велика Британія (№ 19/10 від 10.03.2017 та № 19/15 від 19.04.2017), керуючись 

частиною дев’ятою статті 13 Закону України «Про рекламу», частиною другою 

статті 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 іноземну програму «TravelXP» (у форматі «HD») 

згідно з додатком. 

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 

 


