
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2158 

 

06.12.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 35 

 

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 компанії CONTENT 

GENERATION MEDIA S.L. (вх. № 24/505 від 26.09.2018) з пропозицією 

визнати зміст іноземної програми «ETHO KAHAJI HD» таким, що відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинного 

законодавства України.  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що програма «ETHO KAHAJI HD» транслюється обсягом 24 

години на добу, мова програми – українська, формат мовлення – музичний. У 

програмі відсутні передачі зі сценами надмірного насилля чи жахів, фільми, 

демонстрування яких заборонено на території України, реклама – відсутня. 

Мовник – СONTENT GENERATION MEDIA S.L., Сalle Italia, 24 – 29604, 

Marbella (Malaga), Spain, VAT number: ES B 93379972. Представник компанії в 

Україні: ТОВ «Наше медіа», вул. 16 липня, 2, с. Мамаївці Чернівецької обл., 

тел. 044 379 30 70, doc@nashe.media. 

Авторизація – Королівство Іспанія, реєстрація у Державному Реєстрі 

провайдерів аудіовізуальної медіа послуги Міністерства промисловості, 

енергетики і туризму Іспанії B93379972. 

Програма поширюється на території Іспанії та Європи. 

Дозвіл на мовлення – кабельне мовлення та Інтернет. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення CONTENT 

GENERATION MEDIA S.L. вх. № 24/505 від 26.09.2018, 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 іноземну програму «ETHO KAHAJI HD» згідно з 

додатком. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

mailto:doc@nashe.media


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 

 


