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Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

 

Рішенням Національної ради від 13.08.2015 № 1203 до Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та вимогам законодавства України, було внесено 

іноземну програму «АМС». 

До Національної ради надійшло звернення від компанії  

ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ (вх. № 16/3358 від 04.07.2019), щодо зміни країни-

правовласника (виробника) програми (була: Велика Британія, стала: Чеська 

Республіка) та мови програми (була: російська, стала: українська, англійська, 

російська).  

За результатами моніторингу іноземної програми «AMC» зафіксовано: 

загальний обсяг мовлення – 24 години, спрямування програми (жанр) - 

фільмопоказ, трансляція українською, англійською та російською мовами, 

ефірний логотип – «AМС». Заявник зазначив, що у програмі відсутня реклама, 

відсутні передачі еротичного та сексуального спрямування, передачі зі сценами 

надмірного насилля чи жахів, а також фільми, демонстрування яких заборонено 

на території України. Крім того, заявник повідомив, що, починаючи з 2019 

року, іноземна програма «AMC» працює виключно з українськими студіями 

дублювання.  

Відповідно до рішення Ради з питань радіомовлення та телебачення 

Чеської Республіки (RRTV) від 22.01.2019 № RRTV/1418/2019-fia компанії 

AMC Networks Central Europe s.p.o. надано дозвіл на трансляцію програмної 

послуги на території Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Латвійської 

Республіки, Литовської Республіки та України. Юридична адреса: 18600, 

Прага-8, Карлін, Побржежні 620/3.  

Технічні параметри мовлення на території України, які надала компанія 

ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ: супутниковий ретранслятор - Eutelsat 9B, оператор 

супутникового ретранслятора - Eutelsat S.A., Французька Республіка, 

орбітальна позиція – 9° Сх. Д., частота прийому - 12,22616 ГГц, поляризація – 

вертикальна, швидкість передачі – 27,48501 МБ, коефіцієнт корекції помилок 
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(FEC) – 5/6, транспондер – NB04, напис - Viaaccess, стандарт мовлення – 

MPEG4.  

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

від 07.07.2016 № 1521 програма «Penthouse HD» внесена до Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України.  

До Національної ради надійшло звернення від компанії PENTHOUSE 

WORLD BROADCASTING LLC (Каліфорнія, США) (вх. № 19/77 від 29.08.2019 

та вх. № 19/100 від 01.11.2019) з проханням внести зміни до назви іноземної 

програми «Penthouse HD» на «Penthouse Passion».  

Компанія PENTHOUSE WORLD BROADCASTING LLC в листі зазначила, 

що телеканал «Penthouse Passion» має змінену належним чином та дійсну 

ліцензію, видану Національною комісією з питань ринків та конкуренції в 

Іспанії, в якій зазначено, що власником нової ліцензії є NAFT MEDIA, S.L 

(надано витяг з Державного реєстру постачальників послуг аудіовізуального 

зв'язку Королівства Іспанії). 

Зміна назви телеканалу відбулася з 1 квітня 2019 року. Також надано 

активний ефірний логотип телеканалу «Penthouse Passion». 

Для моніторингу було надано посилання на прев’ю каналу, яке ідентичне 

сигналу зі супутника.  

За результатами моніторингу програмної послуги «Penthouse Passion» 

програмне наповнення залишилося без змін. 

За результатами розгляду наданих документів та інформації із відкритих 

джерел, зокрема офіційного веб-сайту Міністерства економіки і бізнесу 

Королівства Іспанії в Державному реєстрі постачальників послуг 

аудіовізуального зв’язку, інформація про компанію NAFT MEDIA, S.L., як 

власника ліцензії телеканалу «Penthouse Passion», підтверджується. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ «ВІА МЕДІА», 

м. Київ (вх. № 16/3358 від 04.07.2019), PENTHOUSE WORLD 

BROADCASTING LLC (Каліфорнія, США) (вх. № 19/77 від 29.08.2019 та  

вх. № 19/100 від 01.11.2019), 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:  

щодо іноземної програми «АМС»: країна-правовласник програми 

(виробник) – Чеська Республіка; мова програми – українська, англійська, 

російська; 

назву іноземної програми «Penthouse HD» змінити на «Penthouse Passion». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 
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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 

 

 


