
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 507 

 

11.04.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) від 18.12.2013 № 2432 іноземну 

програму «MGM Channel HD» (має юрисдикцію Великої Британії) було 

включено до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України.   

За результатами моніторингу Національної ради трансляцію телеканалу 

під логотипом «MGM Channel HD» на території України не зафіксовано. 

З огляду на вказане вище, Національна рада звернулася до правовласника 

AMC NETWORKS INTERNATIONAL BROADCASTING LIMITED  

(вих. № 22/18 від 21.02.2019) та до регулятора Ofcom (вих. № 22/19 від 

21.02.2019) з проханням підтвердити чи спростувати інформацію про 

припинення діяльності телеканалу та повідомити про зміни, які відбулися на 

телеканалі під логотипом «MGM Channel HD». 

У відповідь на звернення правовласник підтвердив, що, починаючи  

з 1 січня 2019 року, мовлення телеканалу «MGM Channel HD» в Україні було 

припинено (вх. №19/27 від 14.03.2019). Регулятор Ofcom повідомив, що 

ліцензування суб’єкта під логотипом «MGM Channel HD» (вх. №19/25 від 

12.03.2019) не здійснював. 

Розглянувши вищевказану інформацію, лист від правовласника  

AMC NETWORKS INTERNATIONAL BROADCASTING LIMITED (вх. №19/27 

від 14.03.2019), регулятора Ofcom (вх. №19/25 від 12.03.2019), 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: вилучити іноземну програму «MGM Channel HD». 

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 

 


