
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 515 

 

12.04.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 11 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшло звернення від «Sapphire Media International 

B.V.», Амстердам, Нідерланди (вх. № 19/13 від 02.03.2018), з пропозицією 

визнати зміст іноземної програми «Blue Hustler» таким, що відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинного 

законодавства України, враховуючи Меморандум щодо захисту неповнолітніх 

під час надання програмних послуг та умови, що трансляція програми 

допускається з 24 години до 4 години згідно з вимогами статті 13 Закону 

України «Про захист суспільної моралi».  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що програма «Blue Hustler» транслюється з 22 до 6 години за 

київським часом, мова програми – англійська, формат мовлення – еротичний. 

Під час трансляції передач використовуються вікові позначки класифікації 

відеопродукції та піктограми змістовних характеристик передач системи 

класифікації Kijkwizer (Nicam, Нідерланди). Реклами та іншої комерційної 

інформації під час моніторингу не зафіксовано. Доставка сигналу на територію 

України пропонується з супутникового ретранслятора TНOR (Норвегія) 5, 0,8 

гр. W, частота 12264 MГц, сигнал кодований.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від «Sapphire Media 

International B.V.», Амстердам, Нідерланди (вх. № 19/13 від 02.03.2018), 

керуючись частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 15, 17, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» та статтею 13 Закону України 

«Про захист суспiльної моралi», беручи до уваги Меморандум щодо захисту 

неповнолітніх під час надання програмних послуг, яким передбачено, що 

трансляція або ретрансляція програм або їх частин, які можуть зашкодити 

фізичному, розумовому або моральному розвитку неповнолітніх, на території 

України здійснюється за умови забезпечення неможливості їх прослуховування 

або перегляду за звичайних обставин неповнолітніми, Національна рада  

 

вирішила: 
1. Внести до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 



України, такі зміни: додати іноземну програму «Blue Hustler» (за умови, що 

трансляція програми допускається з 24 години до 4 години згідно з вимогами 

Закону України «Про захист суспiльної моралi») 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 
 



Додаток 

до рішення Національної ради 

12.04.2018 № 515 

 
Інформація щодо програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення  

та законодавству 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 «Blue Hustler» Королівство Нідерланди англійська 

канал для дорослих  

(ретрансляція допускається з 24 години до 4 

години згідно з вимогами Закону України 

«Про захист суспільної моралі») 

1 1, 2 

 

 

 

Примітки:      

 

 

* Статус країни-

правовласника 

програми:     

 

 1 - член Європейського Союзу;   
 

 

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне 

телебачення   

 


