
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 896 

 

30.07.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 
 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 22.05.2013 № 1029  

«Про доповнення до 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» 

 

До Національної ради надійшло звернення від ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» 

(вул. Набережно – Хрещатицька, 41, поверх 9, м. Київ, 04070),  

як представника компанії «MTV NETWORKS s.r.o.» в Україні стосовно зміни 

юрисдикції та назви іноземних телевізійних каналів «MTV Ніts»,  

«MTV Rocks» та «MTV Dance» (вх. № 19/67 від 01.04.2020, вх. № 19/73  

від 08.05.2020). 

Наразі іноземні програми «MTV Ніts», «MTV Rocks» та «MTV Dance» 

(країна правовласник – Королівство Великої Британії, мова програми – 

англійська; жанр – музична телевізійна програма) включені до Переліку на 

підставі рішення Національної ради від 22.05.2013 № 1029 «Про доповнення до 

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». 

ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» надало засвідчені переклади копій рішень, 

ухвалених чеською Радою з питань телебачення і радіомовлення (RRTV), 

стосовно надання компанії «MTV NETWORKS s.r.o.» (ID № 289 70 438  Praha 4, 

Na Strži 65/1702, 140 62) ліцензій на здійснення телевізійного мовлення через 

супутник на 12 років з моменту набуття цими рішеннями юридичної сили, 

зокрема: 

- рішення Ради з питань телебачення і радіомовлення (RRTV)  

від 13.05.2014 № RRTV/2014/452/smu/MTV про видачу ліцензії компанії  

«MTV NETWORKS s.r.o.» щодо супутникової трансляції телевізійної програми 

«MTV Rocks International» (зі змінами); 

- рішення Ради з питань телебачення і радіомовлення (RRTV)  

від 13.05.2014 № RRTV/2014/454/smu/MTV про видачу ліцензії компанії  

«MTV NETWORKS s.r.o.» щодо супутникової трансляції телевізійної програми 

«MTV Hits International» (зі змінами); 

- рішення Ради з питань телебачення і радіомовлення (RRTV)  

від 07.04.2020 № RRTV/2020/247/ fia, згідно з яким Рада надає компанії «MTV 

NETWORKS s.r.o.» згоду на зміну відомостей, зазначених у попередній ліцензії 
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на телевізійне мовлення, які були затверджені рішенням Ради з питань 

телебачення і радіомовлення від 15.05.2014 № RRTV/2014/453/SMU/MTV, 

щодо зміни назви телевізійної програми від 01.06.2020 з «MTV Dance 

International» на «сlub MTV». 

У результаті перевірки представленої компанією інформації Національна 

рада встановила на офіційній веб-сторінці Ради з питань телебачення і 

радіомовлення Чеської Республіки дані, що підтвердили наявність ліцензій на 

супутникове мовлення у компанії «MTV NETWORKS s.r.o.» та право трансляції 

програм «MTV Rocks International»,  «MTV Hits International», «сlub MTV» на 

території багатьох країн світу, в тому числі в Україні.  

За результатами моніторингу мовлення телевізійних програм  

«MTV Rocks International» (ефірний логотип «MTV Rocks»),  

«MTV Hits International» (ефірний логотип – «MTV Hits») та «сlub MTV» 

з усіма елементами, представленими в їх межах, який здійснювався 27.06.2020, 

05.07.2020 та 07.07.2020 на предмет дотримання вимог законодавства України 

та положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення, ознак 

порушення не встановлено. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ «ДЕНТОС 

ЮРОП» (вх. № 19/67 від 01.04.2020, вх. № 19/73 від 08.05.2020), 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 пунктів 2, 3 та 4 додатка до рішення Національної ради від 

22.05.2013 за № 1029 «Про доповнення до 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» такі 

зміни:  

- назви іноземних програм: 

«MTV Ніts» змінити на «MTV Hits International» (ефірний логотип – «MTV 

Hits»); 

«MTV Dance» змінити на «сlub MTV»; 

«MTV Rocks» змінити на «MTV Rocks International» (ефірний логотип 

«MTV Rocks»); 

- країну-правовласника програм (виробника) «MTV Hits International» 

(ефірний логотип – «MTV Hits»), «сlub MTV» та «MTV Rocks International» 

(ефірний логотип «MTV Rocks») Королівство Великої Британії змінити на 

Чеську Республіку. 

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

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

статусу країни–правовласника іноземних програм «MTV Hits International» 

(ефірний логотип – «MTV Hits»), «сlub MTV» та «MTV Rocks International» 

(ефірний логотип «MTV Rocks»), що були зазначені у заяві та інших наданих до 
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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 голову 

Національної ради О. Герасим’юк. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


