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Протокол № 21

Про внесення змін до Переліку іноземних програм,
зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції
про транскордонне телебачення і законодавства України

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі
- Національна рада) надійшла заява від компанії ТОВ «УКРУНИВЕРКОМ»,
м. Київ, як суб’єкта інформаційної діяльності України (дистриб’ютора) з
проханням включити іноземний канал «Hollywood HD» до Переліку іноземних
програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про
транскордонне телебачення і законодавства України (далі – Перелік)
(вх. № 16/2342 від 08.05.2020).
Заява містить таку інформацію:
- правовласником програми «Hollywood HD» є компанія «CENTRAL
MEDIA DISTRIBUTION OÜ» (адреса: Acadeemia tee 47, Tallinn, Estonia 12618,
реєстраційний номер № 12853328; член правління – Едуард Загрієв; тел.+372
6121132; email: еstonia@cmd.ee);
- компанія «CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ» вже розповсюджує на
території України, країн Балтії та Кавказу, в Молдові, Білорусі, Росії,
Казахстану талеканали «BBC World News», «France 24», «DW», «Bollywood
HD», «Fashion One HD», «Mezzo», «Tiji», «MCM TOP», «Playboy TV» та інші
телепрограми;
- зазначено, що програмна концепція телеканалу «Hollywood HD» –
фільмопоказ, програма складається з кінофільмів виробництва європейських
країн та США; обсяг мовлення – 24/7; доставка сигналу – по кабелю, через
інтернет (ІР-протокол); стандарт мовлення: HD/SD; мова – російська; реклама
та передачі, що можуть завдати шкоди розвитку дітей – відсутні; відсутня
трансляція аудіовізуальних творів за участі осіб, які внесені до Переліку осіб,
які створюють загрозу національній безпеці України; відсутня трансляція
аудіовізуальних робіт, що містять популяризацію або пропаганду органів
держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають
правомірною окупацію території України;
- дистриб’ютор в Україні: ТОВ «УКРУНИВЕРКОМ» (код ЄДРПОУ
36125461) м. Київ, провулок Киянівський, 3-7, оф.107, тел.: +380442721004,
+380501877333; електронна пошта: ukrunivercom@gmail.com. Директор –
Василевський В’ячеслав;
- посилання на веб-сайт естонського регулятора стосовно наявності
ліцензії на мовлення: https://mtr.mkm.ee/taotluse_tuiemus/527289.
ТОВ «УКРУНИВЕРКОМ» листами (вх. від 08.07.2020 № 16/2884 та вх. від
05.08.2020 № 16/3161) додатково повідомило Національну раду про те, що

компанія «CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ» є мовником згідно із
законодавством Естонії, має ліцензію № MST000003 від 13.01.2020 (термін дії
до 12.01.2022). Правління ліцензіата розташоване на території Естонії й
редакційні рішення стосовно розкладів програм приймаються на території
Естонії. Тип мовлення - супутникове, вид телевізійної послуги - міжнародний.
Проте, згідно із листом естонського регулятора (№ 18-1/20-09803-002 від
06.07.2020), наданим заявником, для мовлення телеканалу «Hollywood HD»
може бути використане будь-яке технологічне рішення. Контент телеканалу,
що поширюється із супутника, співпадає з контентом, що поширюється по ІР.
Програмне наповнення іноземного телеканалу «Hollywood HD», який
естонська компанія «CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ» має намір
ретранслювати на територію України, є адаптованим до вимог національного
законодавства та відповідає положенням Європейської конвенції про
транскордонне телебачення.
Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від компанії ТОВ
«УКРУНИВЕРКОМ», м. Київ (вх. № 16/2342 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 Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства
України, такі зміни: додати іноземну програму «Hollywood HD» згідно з
додатком.
2. У разі зміни відомостей стосовно назви програми (каналу), логотипа,
країни-правовласника (виробника), мови, направлення (жанру), статусу країниправовласника іноземної програми «Hollywood HD», 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 голову
Національної ради О. Герасим’юк.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

Додаток
до рішення Національної ради
20.08.2020 № 957

Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення
і законодавства України
№
з/п

1

Програма (канал)

«Hollywood HD»

Країна, яка
видала ліцензію
(дозвільні
документи на
мовлення)

Естонська
Республіка

Мова програм

Направлення
програми (жанр)

Статус країни правовласника*

Юрисдикція
технічних засобів
мовлення

російська

фільмопоказ

1, 2

1

Примітки:
* Статус країни-правовласника
програми:
1 - член Європейського Союзу;
2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення

Заступник начальника управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

/підпис/

Олена ЛИСЕНКОВА

