
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 335 

 

27.02.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

Рішенням Національної ради до Переліку іноземних програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною 

першою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», було 

включено телеканал, правовласниками якого є юридичні особи Російської 

Федерації:  

 
 

Програма 

(канал) 

Країна- 

правовласник  

програми 

(виробник) 

Мова 

програм 

Направлення 

програми 

(жанр) 

Статус країни – 

правовласника* 

№ рішення, 

яким внесено 

до Переліку 

«Зоопарк» 

Дозвільні документи  

Роскомнадзору 

(ліцензії на 

мовлення; 

свідоцтво про 

реєстрацію ЗМІ  

«Зоопарк» 
Російська 

Федерація 
російська пізнавальний - 

від 

25.02.2009  

№ 297 

ліцензія № 29247  

від 18.04.2018; 

ЭЛ № ФС 77-72392 

від 28.02.2018 

* Примітки: Статус країни-правовласника програми: 

1 - член Європейського Союзу;  

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення 

 

Враховуючи анексію Криму, збройну інтервенцію на Сході України, 

військову та інформаційну агресію проти України, законодавством України 

Російську Федерацію визнано державою-окупантом та державою-агресором  

(Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України 

до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 

Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів 

держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» від 

27.01.2015 № 129-VII).  

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 25.01.2015, 

введеним в дію Указом Президента № 85/2015 від 14.02.2015 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року  

«Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, 

підтримуваним Російською Федерацією», Кабінету Міністрів України  
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за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

доручено вжити невідкладних заходів щодо припинення російської 

інформаційної агресії, здійснюваної з використанням іноземних та вітчизняних 

засобів масової інформації. 

Національною радою прийнято рішення від 02.04.2015 № 459 «Про 

розгляд питань щодо визнання Національною радою змісту програм 

адаптованими до вимог законодавства України», яким встановлено тимчасове 

припинення розгляду питань щодо визнання адаптованим до вимог 

законодавства України змісту програм, правовласники (виробники) яких 

підпадають під юрисдикцію Російської Федерації. 

Згідно з положеннями Доктрини інформаційної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до 

компетенції бере участь у забезпеченні захисту українського інформаційного 

простору від пропагандистської аудіовізуальної та друкованої продукції 

держави-агресора. 

Зважаючи на особливі умови і ведення проти України агресивної 

інформаційної війни не лише на її території, але й у світі, забезпечення 

реалізації Доктрини можливе лише за умови належної координації заходів, 

здійснюваних усіма державними органами. Ключові заходи відповідно до 

положень Доктрини визначатиме Рада національної безпеки і оборони України. 

Розглянувши вищевказану інформацію, керуючись частиною другою статті 

42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтею 17 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Постановою Верховної Ради України «Про Звернення 

Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 

Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 

НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 

державою-агресором» від 27.01.2015 № 129-VII, Доктриною інформаційної 

безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 25.02.2017 

№ 47/2017, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 

25.01.2015, введеним в дію Указом Президента від 14.02.2015 № 85/2015 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року 

«Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, 

підтримуваним Російською Федерацією», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Скасувати пункт 1 додатка до рішення Національної ради  

від 25.02.2009 № 297 «Про Перелік програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на 

території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення». 

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

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 
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України, такі зміни: вилучити іноземну програму «Зоопарк». 

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 

 


