
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1813 

 

11.10.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 27 

 

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) надійшло звернення від «Sapphire Media International B.V.», 

Амстердам, Нідерланди (вх. № 19/14 від 02.03.2018), з пропозицією визнати 

зміст іноземної програми «Barely Legal» 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 моралі».  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що програма «Barely Legal» транслюється з 23 до 5 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 зі супутникового ретранслятора Eutelsat 16 A (Франція), 

16 гр. E, частота 11637 MГц, сигнал кодований.  

Крім того, до Національної ради надійшли звернення керуючого директора 

«Efficiency First Media» І. Тодорова, Республіка Болгарія (вх. № 19/54  

від 10.07.2018), та ТОВ «МГБ Україна», м. Київ (вх. № 24а/35 від 26.06.2018,  

№ 24а/44 від 15.06.2018), з пропозиціями визнати зміст іноземних програм 

таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення та чинного законодавства України:  

програма «WNESSTV» транслюється обсягом 24 години на добу, мова 

програми – болгарська, формат мовлення – здоровий спосіб життя.  

У програмі відсутні передачі еротичного та сексуального змісту, зі сценами 

надмірного насилля чи жахів, фільми, демонстрування яких заборонено на 

території України. Під час моніторингу зафіксовано розміщення у програмі 

реклами, призначеної для території Болгарії (мова реклами болгарська). 

Мовник – «Efficiency First Media», адреса – Болгарія, Софія 1000, вул. Аксаков 

11А, 4-й поверх, офіс 2, e-mail: ivan@wnesstv.com, тел. +35988761644. Ліцензія 
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(сертифікат) на телевізійне мовлення № ЛРР-02-4-146-01 Ради електронних ЗМІ 

Республіки Болгарія. Спосіб доставки сигналу на територію України: супутник 

Eutelsat 16A та IP-поток. Суб'єкт реалізації права на відповідь: за адресою 

мовника; 

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

програми – англійська, формат мовлення - фільмопоказ (короткий метр).  

У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, демонстрування яких 

заборонено на території України. У листі до Національної ради міститься 

запевнення, що представники мовника ознайомлені з особливостями 

законодавства України щодо порядку трансляції/ретрансляції аудіовізуальних 

творів на території України. Реклама у програмі відсутня.  Мовник – Shorts 

International Limited (Велика Британія). Адреса офісу: 6-8 Luke Street 

LondonLegal & Business Affairs, London, EC2A 4XY, United Kingdom. 

www.shortsinternational.com, 020 76135400. Email: s.parker@shorts.tv. 

Авторизація – Велика Британія, ліцензія OFCOM TLCS001154BA/3. Параметри 

супутникової трансляції – Telstar 12 (США) 15 гр. З.Д., частота 11123 Мгц. 

Крім того, канал поширюється через IPTV. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення «Sapphire Media 

International B.V.», Амстердам, Нідерланди (вх. № 19/14 від 02.03.2018), 

керуючого директора «Efficiency First Media» І. Тодорова, Республіка Болгарія 

(вх. № 19/54 від 10.07.2018), ТОВ «МГБ Україна», м. Київ (вх. № 24а/35  

від 26.06.2018, № 24а/44 від 15.06.2018), 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 іноземні програми «Barely Legal» (за умови, що 

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

Закону України «Про захист суспiльної моралi»), «WNESSTV», «Shorts TV» 

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. 

 

http://www.shortsinternational.com/
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


