
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 897 

 

30.07.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

І. До Національної ради надійшло звернення від компанії «TRACE UK 

WORLD LTD» (Королівство Великої Британії) (вх. № 24/308 від 28.05.2020, 

вх. № 19/85 від 04.06.2020, вх. № 24/340 від 16.06.2020, вх. № 19/93  

від 10.07.2020, вх. № 19/96 від 20.07.2020), яка є правовласником телевізійної 

програми «TRACE Sports Stars», з проханням включити цю програму до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. 

Заявником надано підтверджуючі документи, зокрема  копію ліцензії на 

мовлення телевізійної програми «TRACE Sports Stars», видану компанії 

«TRACE UK WORLD LTD» регулятором Ofcom за № TLCS001577BA/1  

від 21 червня 2011 року.  

У листах компанія «TRACE UK WORLD LTD» поінформувала 

Національну раду про те, що зареєстрована у Великій Британії та підпадає під її 

юрисдикцію (реєстраційний номер № 07589222). Адреса:  

36-38 Westbourne Grove, Newton Road, London, Greater London, W2 5 SH;  

e-mail: info@trace.tv; www.trace.tv; тел. + 44(0)2087425100. 

Основними видами діяльності є: виробництво телевізійних програм та 

телевізійне мовлення. Керівництво компанією та прийняття редакційних рішень 

здійснюється за її фактичним місцезнаходженням. Адреса офісу:  Chiswick 

Green, 610 Chiswick High Road, London, W4 5RU, United Kingdom Tel: +44 (0) 20 

8742 5100. 

Заявник зазначив, що телевізійна програма «TRACE Sports Stars» -  

це спортивний канал. Мова мовлення – англійська, французька, російська. 

Телеканал транслюється різними способами публічної передачі сигналу: 

супутниковим, кабельними каналами та за допомогою інтернету на територіях 

багатьох країн світу.  

На територію України телевізійна програма «TRACE Sports Stars» 

транслюватиметься за такими супутниковими параметрами: EutelSat EuroBird 

9B, транспондер – E10, частота – 11 900 МГц, швидкість – 8,5 Mbit/s, формат – 

MPEG-4-HD, протокол сигналу - DVB-S2, тип модуляції - 8PSK, корекція 

помилок – 2/3, VIACCESS 2.6. Стандарт мовлення – HD. Контент телевізійної 

програми «TRACE Sports Stars», який поширюється в мережі інтернет та за 

допомогою супутникового ретранслятора, є симулкастними (тобто однаковими) 

версіями. Умови розповсюдження – кодоване, платне.  
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Заявник гарантує, що програмне наповнення телевізійної програми  

«TRACE Sports Stars», передбаченої для ретрансляції на території України,  

в повному обсязі адаптовано до національного законодавства та відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. 

Також заявник зазначив, що додатково повідомить Національну раду про 

дистриб’ютора телевізійної програми на території України та забезпечить 

надання відповідних технічних засобів для здійснення моніторингу 

телепрограми «TRACE Sports Stars». 

З метою об’єктивного та всебічного розгляду вищезазначеного питання 

для обґрунтованості прийняття рішень, крім аналізу наданих документів, було 

досліджено додаткову інформацію, яка була зазначена заявником,  

а також інформацію, яка є публічною у формі відкритих даних, у тому числі на 

офіційних веб-сайтах іноземних державних органів.  

У результаті перевірки інформації, представленої компанією, 

Національна рада встановила наступне: 

- на офіційній веб-сторінці Ofcom виявлено дані, що підтвердили 

наявність ліцензії на мовлення № TLCS001577BA/1 у компанії «TRACE UK 

WORLD LTD» щодо трансляції телевізійної програми «TRACE Sports Stars»; 

- за допомогою бази даних аудіовізуальних послуг MAVISE було 

встановлено, що телевізійний канал «TRACE Sports Stars» має європейську 

ліцензію на мовлення;  

- на веб-сторінці Реєстраційної палати Великобританії підтверджується 

інформація про компанію «TRACE UK WORLD LTD» (Company number: 

07589222; Registered office address: 36-38 Westbourne Grove, Newton Road, 

London, Greater London,W2 5SH; Nature of business (SIC): 59113 - Television 

programme production activities, 60200 Television programming and broadcasting 

activities); 

- підтверджується інформація, що телеканали TRACE розповсюджуються 

у 160 країнах через контракти з операторами кабельного, супутникового 

телебачення та  DSL, мобільного і OTT-технологій.  

Компанія надала запис ефіру телевізійної програми «TRACE Sports Stars». 

За результатами моніторингу телепрограми «TRACE Sports Stars» на предмет 

дотримання вимог законодавства України та положень Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення ознак порушення не зафіксовано, реклама 

відсутня. 

ІІ. До Національної ради надійшло звернення від компанії «TRACE 

GLOBAL», Французька Республіка (вх. № 24/307 від 28.05.2020,  

вх. № 24/340 від 16.06.2020, вх. № 19/92 від 10.07.2020, вх. № 19/97 від 

20.07.2020), яка є правовласником телевізійної програми «TRACE URBAN»,  

з проханням включити її до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України. 

Заявником надано договір між французьким регулятором та компанією 

«TRACE GLOBAL» від 01.01.2016 щодо трансляції телевізійної програми 

«TRACE URBAN».  
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У листах компанія «TRACE GLOBAL» поінформувала Національну раду 

про те, що зареєстрована у Франції та підпадає під її юрисдикцію. Адреса:  

73, rue Henri Barbusse 92110, Clichy, France Tel: +33 (0)1 77 68 05 20,  

e-mail: distribution-legal@trace.tv, nbecker@trace.tv/crodrigues@ trace.tv; 

www.trace.tv; тел. +33 (0)1 77 68 05 20. 

Основними видами діяльності є: виробництво телевізійних програм та 

телевізійне мовлення. Керівництво компанією та прийняття редакційних рішень 

здійснюється за її фактичним місцезнаходженням: 73, rue Henri Barbusse 92110, 

Clichy, France Tel: +33 (0)1 77 68 05 20. 

Заявник зазначив, що телевізійна програма «TRACE URBAN» -  

це музичний канал. Мова мовлення – англійська, французька. Телеканал 

транслюється різними способами публічної передачі сигналу: супутниковим, 

кабельними каналами та за допомогою інтернету на територіях багатьох країн 

світу.  

На територію України телевізійна програма «TRACE URBAN» 

транслюватиметься за такими супутниковими параметрами: EutelSat EuroBird 

9B, транспондер – E10, частота – 11 900 МГц, швидкість – 8,5 Mbit/s, формат – 

MPEG-4-HD, протокол сигналу - DVB-S2, тип модуляції - 8PSK,  

корекція помилок – 2/3, VIACCESS 2.6. Стандарт мовлення – HD. Контент 

телевізійної програми «TRACE URBAN», який поширюється в мережі інтернет 

та за допомогою супутникового ретранслятора, є симулкастними (тобто 

однаковими) версіями. Умови розповсюдження – кодоване, платне.  

Заявник гарантує, що програмне наповнення телевізійної програми  

«TRACE URBAN», передбаченої для ретрансляції на території України,  

в повному обсязі адаптовано до національного законодавства та відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. 

Також заявник зазначив, що додатково повідомить Національну раду про 

дистриб’ютора телевізійної програми на території України та забезпечить 

надання відповідних технічних засобів для здійснення моніторингу 

телепрограми «TRACE URBAN». 

З метою об’єктивного та всебічного розгляду вищезазначеного питання 

для обґрунтованості прийняття рішень, крім аналізу наданих документів, було 

досліджено додаткову інформацію, яка була зазначена заявником,  

а також інформацію, яка є публічною у формі відкритих даних, у тому числі на 

офіційних веб-сайтах іноземних державних органів.  

У результаті перевірки інформації, представленої компанією, Національна 

рада встановила наступне: 

- на офіційній веб-сторінці Вищої аудіовізуальної ради (CSA, яка є 

державним органом Франції по аудіовізуальному регулюванню) 

підтверджується інформація про наявність договору з компанією «TRACE 

GLOBAL»;  

- підтверджується інформація, що телеканали TRACE розповсюджуються у 

160 країнах через контракти з операторами кабельного, супутникового 

телебачення та  DSL, мобільного і OTT-технологій; 
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- за допомогою бази даних аудіовізуальних послуг MAVISE було 

встановлено, що телевізійний канал «TRACE URBAN» має європейську 

ліцензію на мовлення. 

Компанія надала запис ефіру телевізійної програми «TRACE URBAN».  

За результатами моніторингу іноземного телевізійного каналу «TRACE 

URBAN» на предмет дотримання вимог законодавства України та положень 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення ознак порушення не 

зафіксовано, реклама відсутня. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від компаній «TRACE 

UK WORLD LTD» (Королівство Великої Британії) (вх. № 24/308  

від 28.05.2020, вх. № 19/85 від 04.06.2020, вх. № 24/340 від 16.06.2020,  

вх. № 19/93 від 10.07.2020, вх. № 19/96 від 20.07.2020), «TRACE GLOBAL», 

Французька Республіка (вх. № 24/307 від 28.05.2020, вх. № 24/340 від 

16.06.2020, вх. № 19/92 від 10.07.2020, вх. № 19/97 від 20.07.2020), 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: додати іноземні програми «TRACE Sports Stars» (трансляція 

у форматі HD), «TRACE URBAN» (трансляція у форматі HD) згідно з додатком. 

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

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

статусу країни-правовласника іноземних програм «TRACE Sports Stars» 

(трансляція у форматі HD), «TRACE URBAN» (трансляція у форматі HD), що 

були зазначені у заявах 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 голову 

Національної ради О. Герасим’юк. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

  



Додаток  

до рішення Національної ради 

30.07.2020 № 897  

 

 

Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення  

і законодавства України 

 

 

 

 
Т.в.о. начальника управління контролю та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Дмитро ШВИДЧЕНКО 

  
№ 

з/п 
 

Програма (канал) 
Країна, яка видала 

ліцензію (дозвільні 

документи на мовлення) 

 

Мова програм 
 

Направлення 

програми (жанр) 

 

Статус країни - 

правовласника* 

 

Юрисдикція 

технічних засобів 

мовлення 

1. «TRACE Sports Stars» 
(трансляція у форматі HD) 

Королівство 

Великої Британії 

англійська,  

французька, російська 
спортивний 2 1 

2. «TRACE URBAN» 
(трансляція у форматі HD) 

Французька 

Республіка 
англійська, французька музичний 1,2 1 

 

 

 

 

Примітки:      

 

 * Статус країни-правовласника програми:     

 1 - член Європейського Союзу;   
 

 

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне 

телебачення   

 


