
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2431 

 

21.12.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 42 

 

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 з пропозиціями визнати зміст 

іноземних програм таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та чинного законодавства України:  

програма «DORAMA» (Content Generation Distribution Ltd, Велика 

Британія (вх. № 19/37 від 19.10.2017)); 

програма «RTVD» («RTV Broadcast & Content Management Gmbh», 

Німеччина (вх. № 19/41 від 16.11.2017)). 

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що: 

програма «DORAMA» транслюється обсягом 24 години на добу,  

мова програми – російська, англійська, формат мовлення – фільмопоказ 

(контент програми складається з фільмів виробництва Південної Кореї, 

Туреччини, Китаю, Тайваню та Японії). У програмі відсутні порнографічні 

передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на території України, 

реклама – відсутня. Мовник – «Tres Amigos Films, SL». Адреса: 232699, Mijas, 

Provincia de Malaga, Urbanizacion Zafiro de Miraflores B28, Calle Zafirio, s/n, 

Rivieradel Sol, e-mail: info@drama-tv.com. Параметри супутникової трансляції – 

Eutelsat 36A (Франція), частота 12437 МГц, поляризація горизонтальна. 

Авторизація – Іспанія, реєстрація Міністерства промисловості, енергетики і 

туризму, код державного реєстру постачальників аудіовізуальних послуг  

№ 20170005007857 від 13.10.2017. Програма розповсюджується на території 

країн Європейського Союзу: Іспанії, Німеччини, Великої Британії, країн Балтії 

та СНД; 

програма «RTVD» транслюється обсягом 24 години на добу,  

мова програми – німецька, російська, формат мовлення – інформаційно-

розважальний. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 

демонстрування яких заборонено на території України, реклама – відсутня. 

Мовник – «RTV Broadcast & Content Management Gmbh». Адреса: 10566, Berlin, 

Postfach 10 06 01, Deutschland, тел + 49 (0) 30 308 319 34,  

e-mail: info@rtvd.de. Параметри супутникової трансляції – Eutelsat 9B 

(Франція), частота 11977 МГц, поляризація горизонтальна, кодований. 
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Авторизація – Німеччина, ліцензія MABB (Medienanstalt Berlin Brandenburg)  

№ SF 106-RTVD від 29.07.2016. Програма розповсюджується на території країн 

Європейського Союзу. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від Content Generation 

Distribution Ltd, Велика Британія (вх. № 19/37 від 19.10.2017), «RTV Broadcast 

& Content Management Gmbh», Німеччина (вх. № 19/41 від 16.11.2017), 

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 «DORAMA», «RTVD» 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 

 


