
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2008 

 

20.11.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

Рішенням Національної ради від 02.04.2008 № 652 іноземну програму 

«Nickelodeon» включено до Переліку (країна-правовласник програми 

(виробник) – Нідерланди, мова програми - російська, направлення програми 

(жанр) – дитячий; статус країни - правовласника – член Європейського Союзу).  

Рішенням Національної ради від 23.06.2012 № 893 до Переліку було 

включено іноземні програми: 

«Nickelodeon Junior» (країна-правовласник програми (виробник) – Велика 

Британія, мова програми – російська, англійська, направлення програми (жанр) 

дитячий, статус країни - член Європейського Союзу, ратифікувала Європейську 

конвенцію про транскордонне телебачення) та  

«Nickelodeon HD» (країна-правовласник програми (виробник) – Чеська 

Республіка, мова програми – російська, англійська, направлення програми 

(жанр) дитячий, статус країни – член Європейського Союзу, ратифікувала 

Європейську конвенцію про транскордонне телебачення). 

За результатами моніторингу іноземних програм «Nickelodeon», 

«Nickelodeon Junior», «Nickelodeon HD» за січень 2019 року зафіксовано, що 

мовлення відбувається російською мовою, протягом трансляції програмної 

послуги відбувається ротація логотипу «nickelodeon» на «nick» та/або на 

«nickJr.», а також у певний проміжок часу спостерігається відсутність будь-

яких логотипів. 

З метою надання додаткової інформації про іноземні програми 

«Nickelodeon», «Nickelodeon Junior», «Nickelodeon HD», зокрема підтвердження 

юрисдикції та статусу ліцензій на мовлення, особливостей мовлення 

програмних послуг під час ретрансляції їх на територію України, Національна 

рада звернулася до медіа регуляторів: 

Королівства Нідерландів (вих. № 22/16 від 25.01.2019);  

Чеської Республіки (вих. № 22/27 від 16.05.2019);  

Великої Британії (вих. № 22/26 від 16.05.2019).  

У відповідь на наші інформаційні запити європейські медіа регулятори 

надали наступну інформацію: 

1. Комісія з питань медіа (Королівство Нідерландів) (вх. № 19/36 від 

№ 28.03.2019) зазначила, що провела власне розслідування щодо актуальної 

інформації про іноземну програму «Nickelodeon» та повідомила, що компанія 
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«VIMN Netherlands B.V», яка отримала ліцензії на мовлення від Комісії з 

питань медіа для багатьох каналів «Nickelodeon», не має російськомовної версії 

та права ретрансляції на територію України (відповідно до законодавства 

Королівства Нідерландів, якщо мовник забезпечує декілька каналів програм 

іншими мовами, це передбачає отримання додаткової ліцензії). 

2. Рада з питань радіомовлення та телебачення Чеської Республіки (RRTV, 

далі – RRTV) (вх. № 22/4 від 05.06.2019) повідомила, що в переліку наданих 

ліцензій на мовлення програми «Nickelodeon» та її різновидів, які знаходяться 

під юрисдикцією Чеської Республіки, відсутня програма «Nickelodeon HD». 

Також RRTV надала копії всіх ліцензій на мовлення зі змінами по 

телеканалу «Nickelodeon», починаючи з 2009 року, та перелік різновидів 

програми, які знаходяться під юрисдикцією Чеської Республіки.  

Підтвердження цієї інформації можливо знайти за посиланням: 

https://www.rrtv.cz/files/lic/l875609.pdf. 

RRTV зазначила, що телеканал із назвою «Nickelodeon» отримав ліцензію 

RRTV (№ 2009/1038/sve/MTV) ще у 2009 році та є найдавнішим каналом у 

групі «MTV NETWORKS» (Прага). 

Програма «Nickelodeon» має основну ліцензію 

№ RRTV/2009/1038/sve/MTV, яка видана 6 жовтня 2009 року на 12 років, 

(останні зміни – № RRTV/1980/2016-FIA) та транслюється англійською мовою. 

Водночас програма «Nickelodeon» має додаткове право трансляції на 

територію України – російською мовою з 2010 року (на підставі внесення змін 

до основної ліцензії в частині розширення території мовлення та із зазначенням 

мови ведення програм (№ RRTV/ sve/25/2010), проте серед різновидів цієї 

програми відсутня програма «Nickelodeon HD». 

Окремо слід зазначити, що за результатами аналізу наданих ліцензій, 

зокрема № RRTV/7816/2018-fia програми «Nickelodeon» 

(https://www.rrtv.cz/files/lic/l945093.pdf), яка транслюється англійською мовою 

та поширюється на Чеську Республіку, Словацьку Республіку, Республіку 

Болгарія, Естонську Республіку, Угорщину, Латвійську Республіку, Литовську 

Республіку, Румунію, Республіку Сербія, Республіку Словенія, Турецьку 

Республіку, зазначено важливу інформацію: 

Витяг: «…Назва програми: Nickelodeon…Інші умови програми: Програма 

складання: Nickelodeon (логотип: Nickelodeon) буде містити в основному 

анімовані та функціональні серії однак, це може включати фільми, потокові 

трансляції та інші шоу, орієнтовані на дітей. Ця програма буде містити 

оголошення та зміст програми не буде таким же, як програма Nickelodeon 

(логотип: Nick), для якого Рада надала ліцензію, реф.: Sve/7050/09, sp. 

№:2009/1038 / sve / MTV, від 6 жовтня 2009 року, який не містить оголошень». 

Тобто, це свідчить про те, що російськомовна версія програми 

«Nickelodeon», яка має право ретрансляції на територію України, під час 

ефірної трансляції повинна мати логотип «Nick» та не має містити оголошень. 

3. На офіційному інтернет-ресурсі регулятора Великої Британії Ofcom в 

Реєстрі телевізійних мовників, які мають чинні ліцензії на мовлення та 

https://www.rrtv.cz/files/lic/l875609.pdf
https://www.rrtv.cz/files/lic/l945093.pdf
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знаходяться у відкритому доступі, присутні такі телеканали, правовласником 

яких є компанія «Nickelodeon U.K.Limited»: 

Nick Jr. (UK) (+1) – Licence Number: TLCS000289BA/1; 

Nickelodeon (+1) – Licence Number: TLCS000654BA/1; 

Nickelodeon HD – Licence Number: TLCS001440BA/1. 

Мова трансляції цих телеканалів – англійською мовою, територія 

розповсюдження - Велика Британія. 

Водночас, регулятор Великої Британії Ofcom у своєму листі (вх. № 19/68 

від 08.07.2019) зазначив, що термін дії ліцензії на програму «Nickelodeon 

Junior», правовласником якої була «Nickelodeon International», завершився 19 

квітня 2018 року. 

За інформацією регулятора, відповідно до законодавства Великої Британії 

мовники, які здійснюють мовлення на інші країни чи території під ліцензіями 

Великої Британії, отримують дозволи на мовлення не за мовними ознаками, а за 

територіальними. 

Національна рада окремо звернулася до компаній «MTV NETWORKS» 

(Прага) (вих. № 22/39 від 19.09.2019) та «Nickelodeon U.K.Limited» (Лондон) 

(вих. № 22/40 від 19.09.2019), як правовласників різновидів програмної послуги 

«Nickelodeon», стосовно надання додаткової інформації про правові підстави та 

особливості розповсюдження телеканалів на території України. 

Наразі, Національна рада не отримала офіційної відповіді від 

правовласників програми «Nickelodeon» (і її різновидів). Крім того, 

Національна рада жодним чином не проінформована суб’єктами інформаційної 

діяльності України, які здійснюють ретрансляцію іноземних програм в разі їх 

включення до переліку програм, що ретранслюються за рішеннями 

Національної ради, про зміну права власності на вищезазначені телеканали, 

зміну юрисдикції та ліцензій мовлення (в тому числі щодо розширення 

території та трансляції контенту відповідною мовою, зміни ефірних логотипів 

тощо).  

Необхідно зазначити, що одним із основних пріоритетів та завдань 

Національної ради є участь у забезпеченні механізмів санкціонованого 

поширення програм, недопущення порушення авторських прав на програмний 

продукт, контрольованої реалізації карток доступу до програм іноземних 

супутникових платформ. 

Враховуючи зазначене, присутність цих каналів у Переліку буде 

порушувати положення Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення та законодавства України.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення до медіа регуляторів: 

Королівства Нідерландів (вих. № 22/16 від 25.01.2019), Чеської Республіки 

(вих. № 22/27 від 16.05.2019), Великої Британії (вих. № 22/26 від 16.05.2019), 

Ради з питань радіомовлення та телебачення Чеської Республіки (RRTV) (вх. № 

22/4 від 05.06.2019), регулятора Великої Британії Ofcom (вх. № 19/68 від 

08.07.2019), керуючись частиною другою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 15, 17, 24 Закону України «Про 
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Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про внесення змін до Переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України» на 19.12.2019 для 

з’ясування обставин справи. 

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 

 

 


