
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
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Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

I. До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

(далі – Національна рада) надійшло звернення від ТОВ «Viacom International 

Media Networks» (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. № 19/131 від 20.12.2019, вх. № 19/124 від 

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

зміни назви іноземної програми та країни-правовласника (виробника) програми 

(була: «Nickelodeon Junior», Королівство Великої Британії, стала: «Nick Jr.», 

Королівство Нідерландів). 

Заявником надано підтверджуючі документи, зокрема копію рішення 

Комісаріату з питань засобів масової інформації від 19.03.2019 за  

№ 718691/720167 за заявою компанії «ВІМН Незерландс Б. В.» (VIMN 

Netherlands B.V.), в якому зазначено, що компанії «ВІМН Незерландс Б. В.» 

(VIMN Netherlands B.V.), починаючи з 01.04.2019 строком на п’ять років 

надано дозвіл на комерційне телевізійне мовлення на програмні канали «Nick 

Jr.» (Global).  

«Nick Jr.» (Global) – цілодобовий канал, орієнтований на дітей 

дошкільного віку. На цьому каналі не буде реклами. «Nick Jr.» (Global)» буде 

(однаково) транслюватися в 118 країнах, у тому числі в Україні. Контент каналу 

«Nick Jr.» (Global)» буде ідентичним у кожній країні та буде транслюватися під 

однією і тією ж назвою. У відповідних випадках лише мова буде адаптована до 

місцевої мови у відповідній країні (шляхом дубляжу). Компанія «ВІМН 

Незерландс Б. В.» (VIMN Netherlands B.V.) зазначила, що редакційні рішення 

стосовно контенту будуть прийматися в офісі компанії «VIMN Netherlands 

B.V.» (VIACOM) в Амстердамі. 

Технічні параметри мовлення програми «Nick Jr.» (Global)» на території 

України: супутник Astra 1 M (19.2 Е°), частота транспондера: 11 973 МГц, 

поляризація: вертикальна (V), модуляція: DVB-S; символьна швидкість: SR 

27500 ксимв/с, FEC ¾, кодировка: Viaccess; формат, компресія: SD, MPEG-2. 
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Правовласником програмної послуги надано гарантії щодо відповідності 

змісту іноземної програми «Nick Jr.» (Global)» вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення і законодавства України. 

ІІ. Результатами моніторингу за січень-лютий 2019 року трансляції 

програм під логотипами «ID Xtra (HD)», «Discovery Travel & Living» та «KIDS 

CO» на території України не зафіксовано. 

Національна рада, виходячи з вищезазначеного та керуючись правилами 

транскордонного співробітництва, звернулась з листами до правовласника 

DISCOVERY CORPORATE SERVICES LIMITED каналу під логотипом «ID 

Xtra (HD)» та «Discovery Travel & Living» (вих. № 22/18 від 21.02.2019), 

правовласника NBCUniversal каналу під логотипом «KIDS CO» (вих. № 22/24 

від 26.03.2019) та до регулятора телеканалів Ofcom (вих. № 22/19 від 

21.02.2019) з проханням підтвердити чи спростувати інформацію про 

припинення діяльності телеканалів під логотипом «ID Xtra (HD)», «Discovery 

Travel & Living» та «KIDS CO» чи повідомити про зміни, які відбулися. 

Листом (вх. № 19/25 від 12.03.2019) медіарегулятор Ofcom повідомив, що 

не здійснював ліцензування щодо суб’єктів під логотипом «ID Xtra (HD)» з 8 

грудня 2017 року, під логотипом «Discovery Travel & Living» - з 1 лютого 2019 

року та під логотипом «KIDS CO» - з 2014 року. 

Станом на 22.01.2020 відповіді від правовласників DISCOVERY 

CORPORATE SERVICES LIMITED та NBCUniversal не надходили.  

З відкритих джерел інформації стало відомо, що телеканал «ID Xtra (HD)» 

припинив свою діяльність з 2017 року, телеканал «Discovery Travel & Living» 

припинив свою діяльність з 2011 року та телеканал «KIDS CO» припинив свою 

діяльність з 2014 року для всіх країн.  

ІІІ. До Національної ради звернулася компанія «Setanta Ukraine Limited» 

(Республіка Ірландія) з пропозицією визнати зміст іноземної програми «Setanta 

Sports +» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та чинного законодавства України (вх. № 19/133 від 

26.12.2019). 

Компанія «Setanta Ukraine Limited» зазначила, що є власником програми 

«Setanta Sports +», Генеральний директор - Dwyer McCaughley; адреса: Asgard 

House 19/20, City Quay, Dublin 2, D 022K744, реєстраційний номер компанії 

№ 644727). Редакційні рішення стосовно програмного наповнення будуть 

прийматися за адресою: Broadcasting House, 3a Princes Street South, Dublin 2, 

Republic of Ireland. 

Заявником надано підтверджуючі документи, зокрема Контракт на надання 

контенту, укладеного 18.12.2019 між Радіомовним органом Ірландії (ВАІ) та 

компанією «Setanta Ukraine Limited», згідно з яким програмна концепція 

телеканалу «Setanta Sports + (Ukraine)» передбачає трансляцію широкого кола 

спортивних змагань та охоплюватиме Англійську Прем’єр Лігу, Кубок Англії 

та інші провідні європейські футбольні ліги, а також трансляції Національної 

хокейної ліги, Національної баскетбольної асоціації, Формули-1 та прямі 

трансляції тенісу. 
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Програма «Setanta Sports +» буде транслюватися 24 години на добу, 

мовлення (коментарі) здійснюватиметься українською та російською мовами. 

Вид мовлення: супутникове, MMDS, ефірне, кабельне, IPTV та інші види мереж 

електронних комунікацій; стандарт мовлення: HD з можливістю ретрансляції 

провайдерами в SD; розповсюдження програми – кодоване; територія 

розповсюдження програмної послуги: Україна, Молдова.  

Заявник зазначив, що при розміщенні реклами інших осіб, які не є 

міжнародними спонсорами організаторів спортивних змагань, зобов’язується 

дотримуватися вимог частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про 

рекламу», а також гарантує виконання всіх вимог законодавства України, 

зокрема в частині транслювання фільмів та передач, демонстрацію яких 

обмежено на території України, та аудіовізуальних творів, одним із учасників 

яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній 

безпеці України; дотримання вимог, передбачених статтею 7 Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення (в тому числі відсутність програм 

(передач), які містять елементи насилля, еротики або інших програм, які 

можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвиткові дітей 

та підлітків).  

Суб’єктом реалізації права на відповідь для реалізації права глядачів є 

громадянка України Лисенко Марія Олександрівна, адреса для листування:  

вул. Ризька, 18/100; м. Київ, 04060; контактний телефон: +380672091265, 

ел.пошта: maria.lysenco@setanta.com. 

- До Національної ради надійшли звернення від американської корпорації 

«RU MUSIC INC.» (США) (вх. № 16/5167 від 26.11.2019, № 16/5166 від 

26.11.2019, № 16/5164 від 26.11.2019; № 16/5211 від 28.11.2019, № 16/5214 від 

28.11.2019, № 16/5212 від 28.11.2019) з пропозицією визнати зміст іноземних 

програм «4ever cinema», «RU MUSIC», «UA MUSIC» таким, що відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинного 

законодавства України. 

Заявник зазначив, що програмні послуги «4ever cinema», «RU MUSIC», 

«UA MUSIC» є власним виробництвом американської корпорації «RU MUSIC 

INC.», яка розташована за адресою: США, 07064, штат Нью-Джерсі, м. Порт 

Рідінг, офіс 2680 (номер запису про державну реєстрацію 140303000 064, 

реєстраційний номер державного департаменту штату Нью-Йорк 4537149). 

Наповнення телеканалів, а саме: «UA MUSIC» (жанр програми – 

музичний, мова - українська, російська; обсяг мовлення – 24 години на добу), 

«RU MUSIC» (жанр програми – музичний, мова – українська, російська; обсяг 

мовлення – 24 години на добу) та «4ever cinema» (жанр програми – 

фільмопоказ, обсяг мовлення – 24 години на добу) не суперечить вимогам 

чинного законодавства України та положенням Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення.  

Суб’єктом реалізації права на відповідь, надання інформації (наприклад 

про зміни технічних параметрів мовлення, логотипа, концепції мовлення, 

припинення мовлення тощо) або інших правових чи адміністративних засобів 

mailto:maria.lysenco@setanta.com
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по відношенню до програм або технічних засобів мовлення на території 

України з наданням його адреси, якщо такої інформації не подається в 

програмах аудіовізуальними засобами або ведучими програм – є юридична 

особа за законодавством України: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РУ МЬЮЗІК ПРОДАКШН» (код за ЄДРПОУ: 39412335, місцезнаходження: 

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 55, 1 поверх; тел. 044-374-04-

50, е-mail: r.kirnos@rumusic.tv; керівник – Кірнос Ірина Павлівна). 

- До Національної ради надійшло звернення від компанії «MEGA MAX 

MEDIA s.r.o.» (м. Братислава, Словацька Республіка) (лист вх. № 16/166 від 

16.01.2020) з пропозицією визнати зміст іноземної програми «Ducktv plus» 

(країна реєстрації - Словацька Республіка) таким, що відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинного 

законодавства України. 

Компанія «MEGA MAX MEDIA s. r. o.» (зареєстрована за адресою:  

м. Братислава, Шевченкова 34, 851 01; реєстраційний номер № 35938684, 

SK2022022145) є власником телевізійної програми «Ducktv plus».  

Редакційні рішення стосовно програмного наповнення телепрограми 

«Ducktv plus» приймаються Дирекцією компанії «MEGA MAX MEDIA s. r. o.» 

за адресою: Ševčenkova 34, 851 01, Bratislava, Slovenská republika; website: 

www.ducktv.tv; e-mail: pavol.miller@ducktv.tv; tel: +421-903-431-573.  

Заявником надано підтверджуючі документи, зокрема копію рішення 

словацької Ради з питань трансляції та ретрансляції від 09.10.2019  

№ TD/219/219, згідно якого компанії «MEGA MAX MEDIA s. r. o.» надано 

ліцензію № ТD/219 на мовлення програмної послуги «ducktv plus». Формат 

програми – дитячий; мова транслювання – словацька та англійська. Обсяг 

мовлення - 24 години на добу. Реклама відсутня. Публічна трансляція передачі: 

DVB-C, DVB-Н, IPTV, MVDS MMDS, DVB-S. 

Компанією «MEGA MAX MEDIA s. r. o.» гарантовано, що наповнення 

програмної послуги «ducktv plus», передбаченої для ретрансляції на території 

України, в повному обсязі адаптовано до національного законодавства та 

відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення.  

- До Національної ради надійшло звернення від компанії ТОВ «ДЕНТОС 

ЮРОП» (вх. № 19/76 від 29.08.2019, вх. № 19/87 від 30.09.2019, вх. № 19/89 від 

01.10.2019, вх. № 19/124 від 10.12.2019, вх. № 19/131 від 20.12.2019) з 

пропозицією визнати зміст іноземної програми «Paramount Channel» (країна 

реєстрації - Чеська Республіка) таким, що відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення та чинного законодавства України.  

ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» зазначено, що Марчан Віктор Олексійович є 

уповноваженим представником компанії «MTV NETWORKS EUROPE INC.», 

корпорації, яка здійснює свою діяльність відповідно до законів штату Делавер, 

США, місцезнаходження за адресою: 1515 Бродвей, м. Нью-Йорк, штат Нью-

Йорк 10036 (1515 Broadway, New York, New York 10036, USA), та власником 

авторських прав на контент іноземного каналу «Paramount Channel». 

mailto:r.kirnos@rumusic.tv
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Заявником надано підтверджуючі документи, зокрема копію рішення 

чеського медіарегулятора від 23.07.2019 № RRTV/9309/2019-smu, в якому 

зазначено, що RRTV надає компанії ТОВ «MTV NETWORKS s.r.o.», 

IН: 28970438, юридична адреса: Прага, 4, На Стржі 65/1702; поштовий індекс 

14062, ліцензію на телевізійне мовлення через супутник, строком на 12 років з 

дня набрання чинності цього рішення. 

Програма «Paramount Channel» транслюється 24 години на добу, формат 

програми – фільмопоказ, розважальний; мова програми – російська. Перелік 

держав, на територію яких має бути повністю або переважно спрямовано 

мовлення: Україна, Казахстан. 

Супутникові параметри мовлення телеканалу «Paramount Channel» на 

території України: супутник – Astra 4 А; орбітальна позиція – 4.8 Е, 

транспондер – В29, частота – 12 265 МГц, полярність – горизонтальна. 

Суб’єкт реалізації права на відповідь, надання інформації (зокрема, про 

зміну технічних параметрів мовлення, логотипа, концепції мовлення, 

припинення мовлення тощо) або інших правових чи адміністративних засобів 

по відношенню до програми або технічних засобів мовлення на території 

України є ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» (ідентифікаційний код: 19373287; адреса: 

04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 41, 9 поверх, контактна особа 

Марчан Віктор, тел.:+380 44 494 47 74, ел.пошта: victor.marchan@dentos.com). 

ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» гарантує, що програми (передачі), які 

транслюються телеканалом, не містять елементів насилля або еротики та 

відповідають вимогам статті 7 Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення та чинному законодавству України. Реклама в ефірі телеканалу 

відсутня. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ «Viacom 

International Media Networks» (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. № 19/131 від 

20.12.2019, вх. № 19/124 від 10.12.2019, вх. № 19/127 від 16.12.2019,  

вх. № 19/128 від 17.12.2019), DISCOVERY CORPORATE SERVICES LIMITED 

каналу під логотипом «ID Xtra (HD)» та «Discovery Travel & Living» (вих.  

№ 22/18 від 21.02.2019), правовласника NBCUniversal каналу під логотипом 

«KIDS CO» (вих. № 22/24 від 26.03.2019), регулятор телеканалів Ofcom (вих. № 

22/19 від 21.02.2019, вх. № 19/25 від 12.03.2019), «Setanta Ukraine Limited», 

Республіка Ірландія (вх. № 19/133 від 26.12.2019), американської корпорації 

«RU MUSIC INC.», США (вх. № 16/5167 від 26.11.2019, № 16/5166 від 

26.11.2019, № 16/5164 від 26.11.2019; № 16/5211 від 28.11.2019, № 16/5214 від 

28.11.2019, № 16/5212 від 28.11.2019), компанії «MEGA MAX MEDIA s.r.o.», 

м. Братислава, Словацька Республіка (вх. № 16/166 від 16.01.2020), компанії 

ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» (вх. № 19/76 від 29.08.2019, вх. № 19/87 від 30.09.2019, 

вх. № 19/89 від 01.10.2019, вх. № 19/124 від 10.12.2019, 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 
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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:  

змінити назву та країну-правовласника (виробника) іноземної програми 

«Nickelodeon Junior» (Королівство Великої Британії) на «Nick Jr.» (Королівство 

Нідерландів); 

вилучити іноземні програми «ID Xtra (HD)», «Discovery Travel & Living» та 

«KIDS CO»; 

додати іноземні програми «Setanta Sports +», «Ducktv plus», «Paramount 

Channel» згідно з додатком. 

2. Перенести розгляд питання щодо програм «4ever cinema», «RU MUSIC», 

«UA MUSIC» на наступне засідання Національної ради. 

3. 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. 

4. 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 

 


