
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 184 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

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 представника іноземної 

приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Viasat World Limited» 

(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) на території 

України (вх. № 19/2 від 03.02.2021), що містить прохання вилучити іноземну 

програму «Viasat Nature HD/Viasat History HD» з Переліку іноземних програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України. 

Офіційним листом від представника іноземної приватної компанії з 

обмеженою відповідальністю «Viasat World Limited» (Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії) було проінформовано Національну раду 

про припинення трансляції телеканалу «Viasat Nature HD / Viasat History HD» 

на території України з 01.11.2020. 

Іноземна програма «Viasat Nature HD/Viasat History HD» була включена до 

Переліку іноземних програм на підставі рішення Національної ради від 

06.07.2011 № 1342 «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».  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від представника 

іноземної приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Viasat World 

Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) на 

території України (вх. № 19/2 від 03.02.2021), 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 «Viasat Nature HD/Viasat 

History HD». 



2. 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. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 
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