
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 337 

 

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 

«ТОПШОП 

ТВ» 

Дозвільні документи  

Роскомнадзору 

(ліцензії на 

мовлення; 

свідоцтво про 

реєстрацію ЗМІ  

«ТОПШОП 

ТВ» 

Російська 

Федерація 
російська телеторгівля - 

від 

25.02.2009 

№ 297 

ліцензія № 20023  

від 22.02.2012; 

ЭЛ № ФС 77-48340 

від 26.01.2012  

 

* Примітки: Статус країни-правовласника програми: 

1 - член Європейського Союзу;  

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення 

 

До Національної ради надійшов лист від ТОВ «Студіо Модерна»  

(вх. № 16/2502 від 17.04.2019), в якому зазначено, що ТОВ «Студіо Модерна» 

як суб’єкту інформаційної діяльності раніше належало право на 

розповсюдження програми «ТОПШОП ТВ» на території України згідно 

Ліцензійної угоди № 1 від 01.09.2007, укладеної з «Телекомпанією «ТОПШОП 

ТВ» (Російська Федерація) та на даний час ТОВ «Студіо Модерна» не 

розповсюджує та не має наміру продовжувати розповсюджувати канал 

«ТОПШОП ТВ» в кабельних мережах на території України. Зважаючи на 

вищевикладене, ТОВ «Студіо Модерна» просить виключити «Телеканал 

«ТОПШОП ТВ» з Переліку іноземних програм. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ «Студіо 

Модерна» (вх. № 16/2502 від 17.04.2019), 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. Внести до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України, такі зміни: вилучити іноземну програму «ТОПШОП ТВ».   

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  /підпис/ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/ Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 


