
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1683 

 

14.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 
 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшли звернення від Turkish Radio Television 

Corporation, Туреччина (вх. № 19/29 від 28.07.2017), ТОВ «Контент юкрейн»,  

м. Київ (вх. № 16/4412 від 14.07.2017, № 16/5021 від 17.08.2017, № 16/4950 від 

14.08.2017), ТОВ «Стар Медіа ТБ», м. Київ (вх. № 16/3884 від 16.06.2017) та 

SIA «Star TV Group» (вх. № 19/26 від 19.07.2017), з пропозицією визнати зміст 

іноземних програм «TRT WORLD», «Fight Network», «Deluxe Lounge HD», 

«Deluxe Music» (одночасна трансляція у форматах SD та HD), «RCK.TV», 

«Jukebox», «STAR FAMILY» таким, що відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення та чинного законодавства України.  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що: 

- програма «TRT WORLD» транслюється обсягом 24 години на добу, 

мова програми – англійська, формат мовлення – інформаційно-

культурологічний. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 

демонстрування яких заборонено на території України, реклама – відсутня, 

Мовник – Турецька радіо- і телекорпорація (Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu). Адреса: TRT Genel Mudurlugu Turan Gunes Bulvari 06450 OR-AN 

Ankara, офіційний сайт: http:www.trt.nett.tr. Статус мовника – суспільний 

мовник. Параметри супутникової трансляції – Нотbird 13 гр. (Франція), частота 

11566 МГц, поляризація горизонтальна, Astra – 1L 19,2 гр., частота 11538 МГц;  

- програма «Fight Network» транслюється обсягом 24 години на добу, 

мова програми – англійська. зміст програми – спорт (бойові мистецтва). У 

програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких 

заборонено на території України, реклама – відсутня. Програма транслюється 

одночасно у двох сімулкастних версіях – HD та SD. Ліцензія на мовлення 

Канадської радіотелевізійної і телекомунікаційної комісії (Canadian Radio-

Television and Telecommunications Commission «CRTC») № 2004-0062-001-2010. 

Мовник – Fight Media Inc. Адреса: 171 East Liberty Street, Suite 230, Toronto, ON, 

Canada M6K 3P6, офіційний сайт: http://fight network.com. Статус мовника – 

приватний мовник. Параметри супутникової трансляції – Telstar 12 (CША) 15 

гр. зах., 12706 МГц, поляризація горизонтальна; 
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- програма «Deluxe Lounge HD» транслюється обсягом 24 години на 

добу, мова програми – німецька, зміст програми – музичні кліпи. У програмі 

відсутні порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на 

території України, реклама – відсутня. Програма транслюється у форматі HD. 

На територію України пропонується подавати сигнал через IP трафік. 

Універсальна ліцензія на мовлення (супутник, кабель, IPTV, мобільний зв'язок) 

видана Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), Німеччина. Мовник – Just 

Music Fernsehbetriebs GmbH. Адреса: Adelmannstraẞe 2, 84036 Landshut, 

офіційний сайт: http://www.deluxetelevision.com, email: info@deluxemusic.tv. 

Статус мовника – приватний мовник; 

- програма «Deluxe Music» (одночасна трансляція у форматах SD та HD) 

транслюється обсягом 24 години на добу, мова програми – німецька, зміст 

програми – музичні кліпи. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 

демонстрування яких заборонено на території України, реклама – присутня. 

Програма транслюється одночасно у двох форматах HD та SD (сімулкаст). На 

територію України пропонується подавати сигнал через IP трафік та 

супутникові ретранслятори Astra (Швеція) 19,2 (частота 10803 Мгц), Eutelsat 

(Франція) 9 гр. (частота 12015 МГц). Універсальна ліцензія на мовлення 

(супутник, кабель, IPTV, мобільний зв'язок) видана Medienanstalt Berlin-

Brandenburg (MABB), Німеччина. Мовник – Just Music Fernsehbetriebs GmbH. 

Адреса: Adelmannstraẞe 2, 84036 Landshut, офіційний сайт: 

http://www.deluxetelevision.com, email: info@deluxemusic.tv. Статус мовника – 

приватний мовник; 

- програма «RCK.TV» транслюється обсягом 24 години на добу, мова 

програми – німецька, зміст програми – музичні кліпи. У програмі відсутні 

порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на території 

України, реклама – присутня. Програму для ретрансляції в Україні заявлено у 

форматі SD. На територію України пропонується подавати сигнал через IP 

трафік. Універсальна ліцензія на мовлення (супутник, кабель, IPTV, мобільний 

зв'язок) видана Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), Німеччина. Мовник – 

Just Music Fernsehbetriebs GmbH. Адреса: Adelmannstraẞe 2, 84036 Landshut, 

офіційний сайт: http://www.rck-tv.de/rck.html. Cтатус мовника – приватний 

мовник; 

- програма «Jukebox» транслюється обсягом 24 години на добу, мова 

програми – німецька, зміст програми – музичні кліпи. У програмі відсутні 

порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на території 

України, реклама – присутня. Програму для ретрансляції в Україні заявлено у 

форматі SD. На територію України пропонується подавати сигнал через IP 

трафік. Універсальна ліцензія на мовлення (супутник, кабель, IPTV, мобільний 

зв'язок) видана Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), Німеччина. Мовник – 

Just Music Fernsehbetriebs GmbH. Адреса: Adelmannstraẞe 2, 84036 Landshut, 

офіційний сайт: http://www.jukebox-tv.de/jukebox.html, Статус мовника – 

приватний мовник; 

- програма «STAR FAMILY» транслюється обсягом 24 години на добу, 

мова програми – російська, зміст програми – фільмопоказ (програма на 100% 

http://www.deluxetelevision.com/
mailto:info@deluxemusic.tv
http://www.deluxetelevision.com/
mailto:info@deluxemusic.tv
http://www.rck-tv.de/rck.html
http://www.jukebox-tv.de/jukebox.html
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складається з фільмів виробництва «STAR MEDIA»). У програмі відсутні 

порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на території 

України, реклама – відсутня. Авторизація – Латвійська Республіка, (NEPLP, 

National Electronic Media Council), ліцензія № АА-114/1 від  08.09.2016 року. 

Ліцензія передбачає кабельне мовлення, Інтернет та мобільний Інтернет. Назва 

телемовника SIA «Star TV Group». Статус мовника – приватний мовник. Адреса 

мовника: Hospitậlu iela 3-70, Riga, Latvia, Valdes loceklis Alexey Rokov, e-mail: 

Alexey.rokov@siasmg.lv. Від члена правління «Star TV Group» Ірини Гордієнко 

до Національної ради надійшов лист з інформацією про обізнаність 

європейського мовника відносно наявності законодавчих обмежень 

демонстрування в Україні певних категорій фільмів. Доставка на територію 

України – IP протокол. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від Turkish Radio 

Television Corporation, Туреччина (вх. № 19/29 від 28.07.2017), ТОВ «Контент 

юкрейн», м. Київ, та від іноземних мовників (вх. № 16/4412 від 14.07.2017,  

№ 16/5021 від 17.08.2017, № 16/4950 від 14.08.2017), ТОВ «Стар Медіа ТБ»,  

м. Київ (вх. № 16/3884 від 16.06.2017) та SIA «Star TV Group» (вх. № 19/26 від 

19.07.2017), 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: додати іноземні програми «TRT WORLD», «Fight Network», 

«Deluxe Lounge HD», «Deluxe Music» (одночасна трансляція у форматах SD та 

HD), «RCK.TV», «Jukebox», «STAR FAMILY» 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 

 

mailto:Alexey.rokov@siasmg.lv

