
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1066 

 

01.08.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшли звернення «Setanta Ukraine Limited» 

(Республіка Ірландія) (вх. № 19/66 від 02.07.2019, № 24/365 від 30.07.2019,  

№ 24/367 від 30.07.2019) з пропозицією визнати зміст іноземної програми 

«SETANTA SPORTS» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення та чинного законодавства України.  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення від 

19.07.2019, 22.07.2019 встановлено, що програма «SETANTA SPORTS» 

транслюється 24 години на добу, мова програми – англійська, російська, 

українська. Реклами та іншої комерційної інформації під час моніторингу не 

зафіксовано. У програмі відсутні порнографічні передачі, фільми, 

демонстрування яких заборонено на території України. Адреса компанії, за 

якою будуть прийматися редакційні рішення стосовно програмного 

наповнення: Asgard House 19/20, City Quay, Dublin 2, DO2K744, Ireland, 

генеральний директор Dwyer McCaughley. Реєстраційний номер компанії - 

644727. Канал доставляється зі студійного комплексу, що знаходиться у 

Дубліні (Республіка Ірландія), через цифровий наземний канал передачі даних, 

організованих ПАТ «Датагруп» на замовлення заявника, до пункта 

підключення провайдерів за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50. Контактні дані 

для реалізації права глядачів на відповідь: громадянка України Лисенко Марія 

Олександрівна, адреса для листування: вул. Ризька, 18/100; м. Київ, 04060. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від «Setanta Ukraine 

Limited» (Республіка Ірландія) (вх. № 19/66 від 02.07.2019, № 24/365 від 

30.07.2019, № 24/367 від 30.07.2019), 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: додати іноземну програму «SETANTA SPORTS» 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 першого 

заступника голови Національної ради О. Герасим’юк. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/   О. Ільяшенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

01.08.2019 № 1066 

 
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 «SETANTA SPORTS» Ірландія 
російська, англійська, 

українська 
спорт   1 - 

 

 

 

Примітки:      

 

 

* Статус країни-

правовласника програми:     

 

 1 - член Європейського Союзу;   
 

 

 

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення   

 

     


