
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 43 

 

16.01.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

І. До Національної ради надійшло звернення від ТОВ «Viacom 

International Media Networks» (далі – ТОВ «VIMN») (Viacom International Media 

Networks U.K. Limited, London, NW1 8TT UK, Company Number:10344647), 

підрозділу корпорації «Viacom Inc.» (вх. № 19/118 від 22.11.2019, вх. № 19/124 

від 10.12.2019, вх. № 19/127 від 16.12.2019, вх. № 19/128 від 17.12.2019) 

стосовно зміни країни-правовласника (виробника) програми «Nickelodeon» 

(була: Нідерланди, стала: Че́ська Респу́бліка) та мови програми (була: 

російська, стала: англійська, російська). 

За результатами моніторингу програми «Nickelodeon» зафіксовано: 

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

дитячий; трансляція російською та англійськими мовами. Заявник зазначив, що 

у програмній послузі відсутня реклама, відсутні передачі еротичного та 

сексуального спрямування, передачі зі сценами надмірного насилля чи жахів, а 

також фільми, демонстрування яких заборонено на території України. 

Заявником надано копії відповідних рішень Ради з питань радіомовлення 

та телебачення Чеської Республіки (RRTV) про надання ліцензій на здійснення 

діяльності у сфері телебачення за допомогою супутникового зв’язку ТОВ 

«МТВ НЕТВОРКС» (Прага), які підтверджують право трансляції програми 

«Nickelodeon» у повному або переважному обсязі на територію України. 

Заявник надав лист від RRTV (вх. № 19/131 від 20.12.2019), в якому 

зазначено про останні повідомлення мовника стосовно технічних параметрів 

трансляції «Nickelodeon»: супутник Thor 6, орбітальна позиція: 0,8W, частота: 

12 226 МГц, поляризація: вертикальна та супутник Astra 1 M, орбітальна 

позиція:19,2 E, частота: 11 739 МГц, поляризація: вертикальна. Регулятор 

зазначив, що Закон Чехії «Про мовлення» не встановлює різниці між 

трансляцією в якості SD та HD, як дві окремі програмні послуги, це питання 

лише технічної якості трансляції однакового контенту. 

Крім того, Національною радою в рамках транскордонного 

співробітництва отримано листи від медіарегулятора Чеської Республіки 

(вх. № 19/35 від 28.03.2019 та вх. № 22/4 від 05.06.2019), який надав 

інформацію по всіх ліцензіях для програмної послуги «Nickelodeon» 

(починаючи з 2009 року, коли назва програми була «Nickelodeon European», та 
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зміни до ліцензійних умов, у тому числі стосовно зміни назви програми на 

«Nickelodeon»  та території її розповсюдження).  

ІІ. Рішенням Національної ради від 21.04.2010 № 672 телеканал «Теле 9» 

(юрисдикція – Російська Федерація) було внесено до Переліку іноземних 

програм.  

Під час здійснення моніторингу програмних послуг, які включені до 

Переліку іноземних програм, телеканал «Теле 9» не зафіксовано в 

інформаційному просторі України. 

За інформацією з офіційного веб-сайту Федеральної служби з нагляду у 

сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Російської 

Федерації (Роскомнадзор) у переліку зареєстрованих ЗМІ зазначено, що 

телеканал «Теле 9» припинив свою діяльність 22.02.2013 по рішенню 

засновників ТОВ «Сервинком плюс», що є підставою для виключення 

телеканалу «Теле 9» з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України. 

ІІІ. До Національної ради надійшло звернення від компанії  

ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» (листи: вх. № 19/76 від 29.08.2019, вх. № 19/86 від 

30.09.2019, вх. № 19/87 від 30.09.2019, вх. № 19/89 від 01.10.2019; вх. № 19/121 

від 05.12.2019, вх. № 19/129 від 19.12.2019, вх. № 19/131 від 20.12.2019) 

стосовно включення іноземної програми «NickToons» (країна реєстрації - 

Чеська Республіка) до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України.  

За результатами аналізу документів і програмного наповнення 

встановлено, що програма «NickToons» транслюється 24 години на добу, мова 

програми – російська, формат - дитяча телевізійна програма, орієнтована на 

американську та міжнародну анімаційну продукцію. Перелік держав, на 

території яких має бути повністю або переважно спрямоване мовлення: 

Україна, Казахстан. Інші програмні умови: програма складатиметься переважно 

з мультиплікаційних програм, але може містити також й інші програми для 

дитячої аудиторії. Супутникові параметри мовлення каналу «NickToons»: Astra 

4 А; орбітальна позиція – 4.8°Е, транспондер – В29, частота – 12 265 МГц, 

поляризація – горизонтальна.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ «Viacom 

International Media Networks», підрозділу корпорації «Viacom Inc.» (вх.  

№ 19/118 від 22.11.2019, вх. № 19/124 від 10.12.2019, вх. № 19/127 від 

16.12.2019, вх. № 19/128 від 17.12.2019) звернення від ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» 

(листи: вх. № 19/76 від 29.08.2019, вх. № 19/86 від 30.09.2019, вх. № 19/87 від 

30.09.2019, вх. № 19/89 від 01.10.2019; вх. № 19/121 від 05.12.2019, вх. № 19/129 

від 19.12.2019, вх. № 19/131 від 20.12.2019), 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 
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вирішила: 

1. Внести до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України, такі зміни:  

- об’єднати два рядки, в яких зазначено два різних стандарти технічної 

якості програми «Nickelodeon», зазначивши:  

назва програми – «Nickelodeon» (одночасна трансляція у форматах HD та 

SD):  

країна-правовласник програми (виробник) – Чеська Республіка;  

мова програми – англійська, російська; 

- вилучити іноземну програму «Теле 9»; 

- додати іноземну програму «NickToons» 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  
 


