
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 245 

 

20.02.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 6 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

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, логотипів, концепції мовлення, 

припинення мовлення тощо) або інших правових чи адміністративних засобів 

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). 

Розглянувши вищевказану інформацію, 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, 
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№ 16/5214 від 28.11.2019, № 16/5212 від 28.11.2019), 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: додати іноземні програми «4ever cinema», «RU MUSIC», 

«UA MUSIC», згідно з додатком.  

2. У разі зміни відомостей стосовно назви програм (каналів), країни- 

правовласника  (виробника), мови, направлення (жанру), статусу країни – 

правовласника іноземних програм «4ever cinema», «RU MUSIC»,  

«UA MUSIC», що були зазначені у заяві та інших наданих до Національної ради 

документах, заявник має повідомити про це Національну раду письмово 

впродовж тридцяти днів з дня настання таких змін. 

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  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 
 


