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Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

Рішенням Національної ради № 1513 від 01.10.2015 іноземну програму 

«Travel and Adventure» (одночасна трансляція у форматах SD та HD), країна–

правовласник – Естонська Республіка, було включено до Переліку іноземних 

програм, які відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України. 

Оскільки на веб-сайті естонського регулятора Tehnilise Järelevalve Amet 

розміщена інформація, що рішенням № 24-4/15-254 від 07.09.2015 ліцензію на 

телевізійну трансляцію програми «Travel and Adventure» (одночасна трансляція 

у форматах SD та HD), яка видана компанії «Telcom Trading OU» (Естонська 

Республіка), анульовано.  

Національна рада звернулась до естонського регулятора та безпосередньо 

до дистриб’ютора телеканалу в Україні ТОВ «Стоун Медіа» з питань 

підтвердження європейської юрисдикції телепрограми. 

Естонський регулятор повідомив, що компанії «Telcom Trading OU» 

(Естонська Республіка), яка є юридичною особою Естонії, було видано 

ліцензію, яка видана на телевізійну трансляцію програми «Travel and 

Adventure» (одночасна трансляція у форматах SD та HD) згідно з рішенням  

№ 1-10/15-220 від 16.07.2015.  

Проте відповідно до рішення № 24-4/15-254 від 07.09.2015 у зв’язку з 

відмовою ліцензіата розпочати мовлення дію вказаної ліцензії було припинено і 

на сьогодні вона є недійсною.  

ТОВ «Стоун Медіа» на лист Національної ради від 06.02.2017 повідомило, 

що копію документів, які засвідчують наявність дозвільних документів на 

телевізійне мовлення країн Європейського Союзу для телеканалу «Travel and 

Adventure» (одночасна трансляція у форматах SD та HD) буде надано 

Національній раді до 30.04.2017. Однак, станом на 01.06.2017 відповідних 

документів до Національної ради не надходило.  

Розглянувши вищевказану інформацію, керуючись 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: вилучити іноземну програму «Travel and Adventure» 

(одночасна трансляція у форматах SD та HD). 

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 

 

 


