
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 597 

 

26.04.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 02.07.2020 № 785 
 

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 уповноваженого 

представника «MTV Networks Europe» Марчана В.О. (вх. № 16/1961 від 

21.03.2018) з пропозицією визнати зміст іноземної програми «SPIKE» таким, 

що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення 

та чинного законодавства України.  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що програма «SPIKE» транслюється обсягом 24 години на добу, 

мова програми – українська, формат мовлення – розважальні передачі, 

фільмопоказ (переважно американського виробництва). У програмі відсутні 

порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких заборонено на території 

України, реклама – відсутня. Країни, на які спрямовано мовлення: Україна, 

Казахстан. Надано гарантії правовласника, що зміст програм відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та 

законодавства України. Авторизація – Чеська Республіка, ліцензія Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání (Council for Radio and TV Broadcasting) від 

24.10.2017. Параметри супутникової трансляції – АSTRA 4A (Швеція), 4,8 гр., 

частота 11766 МГц, кодований (для проведення моніторингу надано модуль 

доступу). Власник авторських прав – «MTV Networks Europe» (США). Мовник - 

MTV Networks s.r.o. Адреса: Чеська Республіка, Прага, 4, вулиця На стріжі, 

65/1702, індекс 14062 (Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062), WEB: 

http://www.mtvnetworks.cz. Суб'єкт реалізації права на відповідь: ТОВ «Дентонс 

юроп», вул. Володимирська, 49-а, 2 поверх, м. Київ, 01001.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від «MTV Networks 

Europe» Марчана В.О. (вх. № 16/1961 від 21.03.2018), 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: 

http://mavise.obs.coe.int/competent_authority?id=17
http://mavise.obs.coe.int/competent_authority?id=17
http://www.mtvnetworks.cz/


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

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України, такі зміни: додати іноземну програму «SPIKE» 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 

26.04.2018 № 597 

 

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 «SPIKE» 
Чеська 

Республіка  
українська 

Розважальний, 

фільмопоказ  
1, 2 1 

 

 

 

Примітки:      

 

 

* Статус країни-правовласника 

програми:     

 

 1 - член Європейського Союзу;   
 

 

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне 

телебачення   

 


