
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1028 

 

22.05.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 02.04.2008 № 652 

від 04.09.2014 № 832 

Про доповнення інформації щодо порядку  

ретрансляції програм «Eurosport»  

та «Eurosport 2» у Переліку програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської  

конвенції про транскордонне телебачення  

і ретрансляція яких на території України  

не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42  

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Агентство «Візит» у зв’язку з намірами 

ретранслювати на території України сімулкастні версії програм (одночасна 

трансляція) «Eurosport» та «Eurosport 2» у форматах SD та HD та інформацію 

контрольно-аналітичного управління і управління правового забезпечення 

щодо цих іноземних програм, керуючись статтею 21, частиною 1 статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17 та 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 
1. Внести зміни до рішення Національної ради № 652 від 02.04.2008 

шляхом доповнення інформації щодо порядку ретрансляції програм «Eurosport» 

та «Eurosport 2» у Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», згідно з 

додатком.   

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на контрольно-

аналітичне управління, управління правового забезпечення та управління 

ліцензування телерадіомовлення, управління інформаційного забезпечення. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 



 

Додаток 

до рішення Національної ради  

22.05.2013 № 1028 

 

Перелік іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»  

 

№ 

з/п 
Програма (канал) 

Країна- 

правовласник 

програми 

(виробник) 

Мова 

програм 

Направлення 

програми (жанр) 

Статус країни- 

правовласника* 

12 

EUROSPORT 

(одночасна трансляція 

програми у форматах SD та 

HD) 

Франція англ., рос. спорт 1, 2 

13 

EUROSPORT 2 

(одночасна трансляція 

програми у форматах SD та 

HD) 

Франція англ., рос. спорт 1, 2 

 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління    /підпис/ О. Кривша 
 


