
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 622 

 

21.05.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшли листи (вх. № 19/130 від 20.12.2019,  

вх. № 19/32 від 20.02.2020, вх. № 19/45 від 03.03.2020, вх. № 19/51 від 

11.03.2020, вх. № 19/77 від 15.05.2020) від іноземної компанії «Viasat World 

Limited» (далі – «Viasat») з проханням розглянути можливість включення 

телевізійного каналу «TV 1000 East» (логотип «TV 1000») до Переліку 

іноземних програм на підставі ліцензії на мовлення, яка видана їй медіа 

регулятором Великої Британії. 

Компанією «Viasat» надано підтверджуючі документи, зокрема фотокопію 

ліцензії на мовлення телеканалу «TV 1000 East» (логотип «TV 1000»)з 

нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, лист від британського 

регулятора Ofcom, який підтверджує наявність діючої ліцензії на мовлення та 

іншу додаткову інформацію щодо особливостей мовлення телеканалу «TV 1000 

East», зокрема на території України.  

В листах компанія «Viasat» проінформувала Національну раду про 

наступне: 

- «Viasat» є приватною компанією з обмеженою відповідальністю, 

заснованою у Великій Британії та підпадає під її юрисдикцією. Адреса: Чизік 

Грін, 610, Чизік Хай Роуд, м. Лондон W4 5RU (Chiswick Green, 610 Chiswick 

High Road London W4 5 RU); реєстраційний номер компанії: 03072386; 

телефон: +44(0) 208 834 5992, веб-сторінка: http://www.viasatworld.com; 

- «Viasat» є правовласником ряду телевізійних каналів, у тому числі «TV 

1000 East», які регулюються зі сторони Ofcom. Водночас компанія, як 

іноземний мовник, здійснює свою діяльність на територіях багатьох країн світу 

відповідно до застосовних норм міжнародного права. 

Телевізійний канал «TV 1000 East» (логотип «TV 1000») здійснює 

мовлення на підставі ліцензії на мовлення, яка видана Ofcom 20 жовтня 2015 

року (Ліцензія № TLCS101235BA/1), та транслюється російською та 

англійською мовами на територію таких країн, як Україна, Естонія, Латвія, 

Литва та Молдова. 

Наразі телеканал не ретранслюється на тимчасово окуповані території 

Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя. 

http://www.viasatworld.com/
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Спрямування програмного наповнення телеканалу «TV 1000 East» 

(логотип «TV 1000») (жанр) – фільмопоказ. Дубляж чи субтитри українською 

мовою чи мовами корінних народів України - відсутні. Параметри мовлення 

телеканалу – 24 години, 7 днів на тиждень.  

Вид мовлення: супутникове, кабельне, інтернет. Стандарт мовлення – SD. 

Умови розповсюдження програми – кодоване, платне. 

Версія телеканалу «TV 1000 East» (логотип «TV 1000») для ретрансляції в 

Україні на сьогоднішній день доставляється через супутник від імені «Viasat» 

місцевим партнером в Україні ТОВ «ВІЖН ТБ», яке є оператором української 

супутникової платформи прямого мовлення. 

15 травня 2020 року компанія «Viasat» повідомила Національну раду про 

актуальні технічні параметри супутникового мовлення: супутник: Astra - 

4A@4.8 E, частота 12092 GHz, поляризація: лінійна вертикальна, модуляція: 

DVB – S2; констеляція - 8PSK; символьна швидкість: 30 Мбод, коефіцієнт 

корекції помилок (FEC) – 2/3; Pilats:off, SID: 2750, PMT PID: 2750, відео PID: 

2751; російське аудіо PID: 2752. 

Водночас компанія «Viasat» запевнила, що відповідні програмні елементи, 

на які раніше Національна рада вказувала як на потенційно проблемні, більше 

не відображаються в ефірі телеканалу «TV 1000 East». Зокрема, це посилання в 

ефірі телеканалу на: російські соціальні мережі, які є в санкційних списках 

України; дозвільні документи на мовлення російського медіа регулятора; 

соціальна реклама про шкоду паління; російські місцеві часові пояси під час 

трансляції анонсів та аудіовізуальних творів. 

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

про зміни технічних параметрів мовлення, логотипу, 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 ТОВ «ВІАСАТ 

УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 36125042; адреса: м. Київ, 01054, 

вул. Тургенівська, 15, офіс 53; контактна особа: Сухова Ольга; тел.: 

+380672406999). 

Компанією «Viasat» як правовласником іноземного телевізійного каналу 

«TV 1000 East» (логотип «TV 1000») гарантовано, що програмне наповнення 

версії телеканалу, передбаченої для ретрансляції на території України, в 

повному обсязі адаптовано до національного законодавства та відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення вх. № 19/130 від 

20.12.2019, вх. № 19/32 від 20.02.2020, вх. № 19/45 від 03.03.2020, вх. № 19/51 

від 11.03.2020, вх. № 19/77 від 15.05.2020 від компанії «Viasat World Limited» 

(Лондон, Велика Британія), 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 

mailto:4A@4.8
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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: додати іноземну програму «TV 1000 East» (логотип «TV 

1000»), згідно з додатком.  

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

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

– правовласника іноземних програм «TV 1000 East» (логотип «TV 1000»), 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 відповідального 

секретаря Ю. Зіневича. 

 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


