
 

 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 499 

 

28.04.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

До Національної ради надійшли офіційні звернення від ТОВ «АУТО ТІВІ», 

м. Київ, як представника компанії «CONTENT GENERATION MEDIA S.L.» 

(Королівство Іспанія) в Україні з проханням розглянути можливість включення 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, програму 

«EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO» (вх. № 24/111 від 21.02.2020, вх. 

№ 24/74 від 10.02.2020, вх. № 24/148 від 05.03.2020). 

ТОВ «АУТО ТІВІ», м. Київ, надано витяг з електронного реєстру 

Міністерства промисловості, торгівлі та туризму Королівства Іспанії, який 

підтверджує реєстрацію компанії «CONTENT GENERATION MEDIA S.L.» як 

телемовника та власника телевізійної програми «EL PRIMER CANAL 

AUTOMOVILISTICO» відповідно до законодавства Королівства Іспанія; копію 

ліцензійного договору № 011019 – UKR «Про надання невиключного права на 

розповсюдження та поширення телерадіопрограм», укладеного між ТОВ 

«АУТО ТІВІ» та компанією «CONTENT GENERATION MEDIA S.L.»; копію 

договору про надання рекламних послуг. 

Згідно з дозвільними документами, компанія «CONTENT GENERATION 

MEDIA S.L.» (реєстраційний номер (NIF): В93379972) зареєстрована за 

адресою: вулиця Італія, 24 – 29604, Марбелья (Малага), Королівство Іспанія, та 

має право розповсюджувати телевізійну програму «EL PRIMER CANAL 

AUTOMOVILISTICO» з 06.11.2019 по 31.12.2999; мова – українська, 

спрямування (жанр) – просвітницько-розважальний за тематикою автомобілі 

(ринок автомобілів та комплектуючих, новинки в автомобільному світі, 

автомобільні змагання та випробування автомобілів, та інше за тематикою), 

географічна зона мовлення – країни Європейського Союзу та інші країни. 

Технічні параметри мовлення: в Україні доставка сигналу буде 

здійснюватися за технологією IPTV/ОТТ з використанням проводових та 

оптичних ліній зв’язку. 

Заявником зазначено, що зміст іноземної програми «EL PRIMER CANAL 

AUTOMOVILISTICO» відповідає положенням Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та не містить елементів програмних послуг, які 

можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвиткові дітей 
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та підлітків, тому відсутня необхідність встановлення відповідної системи 

обмеження доступу для перегляду неповнолітніми такої продукції.  

Компанія «CONTENT GENERATION MEDIA S.L.» в особі ТОВ «АУТО 

ТІВІ» при розповсюдженні програм телеканалу «EL PRIMER CANAL 

AUTOMOVILISTICO» на території України гарантує дотримання 

національного законодавства, в тому числі у сферах авторського права і 

суміжних прав, суспільної моралі, реклами.  

Суб’єктом реалізації права на відповідь, надання інформації (про зміни 

технічних параметрів мовлення, логотипам, концепції мовлення, припинення 

мовлення тощо) або інших правових чи адміністративних засобів по 

відношенню до програми або технічних засобів мовлення на території України 

є ТОВ «АУТО ТІВІ» (код ЄДРПОУ 42954924, адреса: 01135, м. Київ,  

вул. Золотоустівська, буд. 50, телефон: +38 044 206-56-01; електронна пошта: 

info@1auto.tv). 

За результатами моніторингу ефіру іноземної програми «EL PRIMER 

CANAL AUTOMOVILISTICO» з усіма елементами, представленими в її межах, 

які було надано ТОВ «АУТО ТІВІ» за посиланням https://stream-

1auto.s3.ua/live/1autoplay12.m3u8, зафіксовано: мова мовлення – українська; 

спрямування (жанр) – просвітницький, розважальний (тематичний - про 

автомобілі: новинки в автомобільному світі, автомобільні змагання та 

випробування автомобілів тощо). Крім того, зафіксовано рекламу, спрямовану 

на телеаудиторію України за ознаками української мови та рекламованих 

товарів і послуг.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від представника 

компанії ТОВ «АУТО ТІВІ», м. Київ (вх. № 24/111 від 21.02.2020, вх. № 24/74 

від 10.02.2020, вх. № 24/148 від 05.03.2020), 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 «EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO» 

згідно з додатком. 

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

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

правовласника іноземної програми «EL PRIMER CANAL 

AUTOMOVILISTICO», 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. У зв’язку з тим, що під час моніторингу іноземної програми  

«EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO» зафіксовано в ефірі рекламу 

mailto:info@1auto.tv
https://stream-1auto.s3.ua/live/1autoplay12.m3u8
https://stream-1auto.s3.ua/live/1autoplay12.m3u8
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та/або спонсорство, які спрямовані на телеаудиторію України за ознаками 

озвучення реклами українською мовою та наявністю торговельних марок 

України, зобов’язати ТОВ «АУТО ТІВІ», м. Київ, як представника іноземної 

програми «EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO» в Україні повідомити 

іноземного телемовника про необхідність неухильного дотримання правил 

трансляції телевізійної реклами та/або спонсорства, визначених Законом 

України «Про рекламу» та положеннями Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення. 

4. 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. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 

Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


