
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 236 

 

20.02.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 6 

 
Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 19.03.2020 № 468 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

Рішенням Національної ради від 02.07.2008 № 1175 «Про внесення змін до 

рішення Національної ради від 02.04.2008 № 652 «Про затвердження Переліку 

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» іноземну програму «TV 1000 East» було 

включено до Переліку іноземних програм на підставі ліцензії на мовлення, 

виданої шведським медіарегулятором, мова програми - англійська, російська. 

До Національної ради надійшли листи від компанії «Viasat World Limited» 

(Лондон, Велика Британія) (вх. № 19/130 від 20.12.2019, вх. № 16/26 від 

12.02.2020) стосовно мовлення телевізійних програм, що їм належать та 

ретранслюються на території України. Компанія «Viasat World Limited» в 

листах зазначає, що є власником, оператором і ретранслятором ряду 

телевізійних програм, що мають ліцензії на мовлення, видані медіарегулятором 

Великобританії (Ofcom), у тому числі і на програмну послугу «TV 1000 East», 

право власності на яку перейшло до компанії «Viasat World Limited» у жовтні 

2015 року. 

Відповідно до ліцензії Ofcom програмна послуга «TV 1000 East» має право 

розповсюджуватися на території Естонії в англійській та естонській мовній 

версії.  

Ліцензія на мовлення російськомовної версії програми «TV 1000 East» під 

юрисдикцією Швеції станом на сьогодні втратила чинність. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від компанії «Viasat 

World Limited», Лондон, Велика Британія (вх. № 19/130 від 20.12.2019,  

вх. № 16/26 від 12.02.2020), 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: вилучити іноземну програму «TV 1000 East».  

2. Це рішення в частині вилучення іноземної програми «TV 1000 East» 

набирає чинності через 1 місяць після його оприлюднення. 

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 

 

 


