
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 294 

 

01.03.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 
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 «Sophia TV» («Radio Santec GmbH», Німеччина (вх. № 19/47 від 

14.12.2017)); 

програма «Silence TV» (Silence TV Europe, Королівство Нідерланди  

(вх. № 19/9 від 06.02.2018, № 24/471 від 26.12.2017)); 

програма «Epic Drama» (Viasat World Limited, Велика Британія  

(вх. № 16/7125 від 26.12.2017, № 19/5 від 12.01.2018)). 

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що: 

програма «Sophia TV» транслюється обсягом 24 години на добу, мова 

програми – англійська, німецька, формат мовлення - релігійний. У програмі 

відсутні порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на 

території України, реклама – відсутня. Відкритий супутниковий канал. Мовник 

– RADIO SANTEC GMBH. Адреса офісу: Max-Braun-Str., 2/4, 97828 

Marktheidenfeld, Germany. WEB: http://www.neu-jerusalem.de. Авторизація – 

Німеччина, ліцензія Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)  

№ 5.02.KEK557.000 від 12.08.2009. Параметри супутникової трансляції – 

ASIASAT 5, 100,5 гр. (Гонконг), частота 29720 МГц, поляризація 

горизонтальна, відкритий;  

програма «Silence TV» транслюється обсягом 24 години на добу, мова 

програми – англійська, тематика мовлення – медитаційне  телебачення без 

агресії та поганих новин. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 

демонстрування яких заборонено на території України, реклама – відсутня. 

Канал розповсюджується по всьому світу через Інтернет (технологія CDN).  

Авторизація – Королівство Нідерланди, дозвіл на телевізійне мовлення  

(універсальна ліцензія на всі види трансляції: кабельне, супутникове, IPTV, 

мобільне та інше) від 21.11.2017. Мовник – «VYTBAT». Адреса реєстрації: 

Harzstraat 53, 2273 KA, VOORBURG, Netherlands, Сайт: 

https://silence.world/#contact;   

http://mavise.obs.coe.int/company?id=2642
http://www.neu-jerusalem.de/
http://mavise.obs.coe.int/competent_authority?id=27
https://silence.world/#contact


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

програми – англійська, російська, тематика – фільмопоказ. У програмі відсутні 

порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на території 

України, реклама – відсутня. Контент програми складається виключно з фільмів 

європейського та американського виробництва. Редакторська відповідальність 

за зміст програми покладається на британську компанію. Закадрове озвучення 

російською мовою здійснюється компанією SDI Media UK Limited (Велика 

Британія). Параметри супутникової трансляції – Eutelsat 16 гр. (Франція), 

частота 10928 МГц, кодований канал (заявником надано картку доступу для 

проведення моніторингу). Авторизація – Велика Британія, ліцензія TLCS 

102287BA/1 від 05.12.2017. Мовник: канал належить групі Viasat World Limited 

(Велика Британія). Адреса офісу: Chiswick Green 610 Chiswick High Road 

London W4 5RU, United Kingdom. www.viasatworld.com, 44 208 834 5992. Канал 

транслюється з Ризького трансляційного центру «Encompass Riga Playout 

Centre», сигнал через оптичне волокно передається до телепорту у м. Відні 

(Австрія). 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від «Radio Santec 

GmbH», Німеччина (вх. № 19/47 від 14.12.2017), Silence TV Europe, Королівство 

Нідерланди (вх. № 19/9 від 06.02.2018, № 24/471 від 26.12.2017), Viasat World 

Limited, Велика Британія (вх. № 16/7125 від 26.12.2017, № 19/5 від 12.01.2018), 

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 «Sophia TV», «Silence TV», «Epic Drama»  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. 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

http://www.viasatworld.com/


Додаток 

до рішення Національної ради  

01.03.2018 № 294 

 
Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення  

і законодавства України 

 

 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення      /підпис/ Р. Кіфлюк 
 

  
№ 

з/п 

Програма (канал) Країна, яка 

видала 

ліцензію 

(дозвільні 

документи на 

мовлення) 

Мова програм Направлення 

програми (жанр) 

Статус країни - 

правовласника* 

Юрисдикція 

технічних засобів 

мовлення 

1 «Sophia TV» Німеччина         німецька, англійська релігійний  1,2 - 

2 «Silence TV» 
Королівство 

Нідерланди  
англійська 

медитаційне 

телебачення 
1,2 - 

3 «Epic Drama» 
Велика 

Британія   
      російська, англійська фільмопоказ  1,2 1,2 

  

 

Примітки:  

* Статус країни-правовласника програми: 

1 - член Європейського Союзу; 

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення 

  

   

  
 

  
 


