
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 65 

 

28.01.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшло звернення від уповноваженого 

представника іноземної компанії «ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o» (попередня назва MTV NETWORKS s.r.o.) в Україні (вх. № 19/106 від 

18.11.2020; вх. № 19/118 від 09.12.2020) щодо вилучення іноземних телеканалів 

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

«VH 1 Сlassic», а також з проханням розглянути можливість включення 

іноземних телеканалів «MTV 80s» та «MTV 90s» до Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України. 

Уповноважений представник іноземної компанії «ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o» (попередня назва MTV NETWORKS s.r.o.) в Україні 

просить вилучити з Переліку іноземних програм іноземні телеканали «MTV 

Rocks International» (ефірний логотип «MTV Rocks») та «VH 1 Сlassic» (країна 

правовласник – Чеська Республіка, мова програм – англійська; жанр – музичні 

телевізійні програми), які були включені до Переліку іноземних програм 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» (із змінами).  

Уповноваженим представником іноземної компанії «ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o» за Довіреністю надано засвідчені переклади копій 

рішень, ухвалених Радою з питань телебачення і радіомовлення Чеської 

Республіки (RRTV), стосовно надання компанії «ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o» (ІН 289 70438, юридична адреса: вул. Перлова, 371/5, 

Старе Мєсто, 110 00, м. Прага 1) ліцензій на здійснення телевізійного мовлення, 

що розповсюджуються за допомогою супутників, зокрема: 

- рішення Ради з питань телебачення і радіомовлення (RRTV) від  

13 вересня 2020 року № RRTV/2020/683/fia про надання юридичній особі, 

компанії «ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.» ліцензії на здійснення 

телевізійного мовлення, що розповсюджується за допомогою супутників, на  

12 років, із моменту набуття чинності цим рішенням. Назва програми 



 

 

«MTV 80s», часовий діапазон трансляції – 24 години на день; основна 

специфікація програми – музична телевізійна програма; головна мова мовлення 

– англійська. До переліку країн, на території яких трансляція програми буде 

здійснюватися повністю або частково, входить більше 60 країн, в тому числі 

Україна; 

- рішення Ради з питань телебачення і радіомовлення (RRTV)  

від 13 вересня 2020 року № RRTV/2020/684/fia про надання юридичній особі, 

компанії «ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.» ліцензії на здійснення 

телевізійного мовлення, що розповсюджується за допомогою супутників, на  

12 років, із моменту набуття чинності цим рішенням. Назва програми  

«MTV 90s», часовий діапазон трансляції – 24 години на день; основна 

специфікація програми – музична телевізійна програма; головна мова мовлення 

– англійська. До переліку країн, на території яких трансляція програми буде 

здійснюватися повністю або частково, входить більше 50 країн, в тому числі 

Україна. 

Супутникові параметри для прийому телевізійного сигналу «MTV 80s» на 

території України: Thor 6, орбітальна позиція 0.8°W, транспондер – 27, частота 

– 12 226, полярність – вертикальна, символьна швидкість – 27 500 кСимв/с, 

fec: ¾ - DVB-S/QPSK 5/6, ІD сервісу (Service ID) – 510, шифрування – Viaccess. 

Супутникові параметри для прийому телевізійного сигналу «MTV 90s» на 

території України: Thor 6, орбітальна позиція 0.8°W, транспондер – 27, частота 

– 12 226, полярність – вертикальна, символьна швидкість – 27 500 кСимв/с, 

fec: ¾ - DVB-S/QPSK 5/6, ІD сервісу (Service ID) – 511, шифрування – Viaccess. 

Суб’єктом реалізації права на відповідь, надання інформації стосовно вище 

зазначених іноземних телеканалів (в тому числі зміни технічних параметрів 

мовлення, концепції мовлення, активних ефірних логотипів, припинення 

мовлення, тощо) або технічних засобів їх мовлення на території України  

є ТОВ «ДЕНТОС ЮРОП» (04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41,  

поверх 9; тел. +380 44 494 47 74). 

За результатами моніторингу мовлення іноземних телевізійних каналів 

«MTV 80s» та «MTV 90s» на предмет дотримання вимог чинного законодавства 

України та положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення 

ознак порушення не встановлено. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від уповноваженого 

представника іноземної компанії «ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o» (попередня назва MTV NETWORKS s.r.o.) в Україні (вх. № 19/106 від 

18.11.2020; вх. № 19/118 від 09.12.2020), 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 іноземні програми «MTV Rocks International» (ефірний логотип 

«MTV Rocks») та «VH 1 Сlassic»; 

додати іноземні програми «MTV 80s» та «MTV 90s» згідно з додатком. 

2. У разі зміни відомостей стосовно назви програми (каналу), логотипа, 

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

правовласника іноземних програм «MTV 80s» та «MTV 90s», 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 Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Національної ради 

28.01.2021 № 65 

 

 

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. «MTV 80s» Чеська Республіка англійська музичний 1,2 1 

2. «MTV 90s» Чеська Республіка англійська музичний 1,2 1 

 

 

 

 

Примітки:      

 

 

* Статус країни-правовласника 

програми:     

 

 1 - член Європейського Союзу;   
 

 2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення   


