
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 500 

 

28.04.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 
Про внесення змін до рішення Національної ради від 19.11.2015 № 1839 

«Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 02.04.2008 № 652 «Про затвердження Переліку програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення і ретрансляція яких 

на території України не обмежується згідно з частиною 1 статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

 

До Національної ради надійшли звернення від ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ – 

ІНВЕСТ» (вх. № 16/442 від 05.02.2020, вх. № 16/557 від 12.02.2020,  

вх. № 16/3857 від 16.10.2020, вх. № 16/3911 від 21.10.2020, вх. № 16/2011 від 

07.04.2021, вх. № 16/2036 від 09.04.2021, вх. № 16/2057 від 13.04.2021) з 

проханням внести до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України, додаткову інформацію про умови ретрансляції 

іноземних програм «KINO 1» та «SPORT 1» на території України, зазначивши 

стандарти якості SD та HD як одночасно можливі для ретрансляції. 

Наразі іноземні програми «Kino 1» та «Sport 1» (країна правовласник – 

Латвійська Республіка, мова програм – російська, українська) включені до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, на підставі 

рішення Національної ради від 19.11.2015 № 1839. Крім того, рішенням 

Національної ради від 14.04.2016 № 533 в інформації щодо іноземної програми 

«Sport 1» у розділі «мова програм» замінено з «російська» на «російська, 

українська».  

Заявник у своїх листах зазначив, що наразі іноземні програми «KINO 1» та 

«SPORT 1» продовжують здійснювати мовлення згідно з ліцензіями на 

мовлення, виданими Національною Радою електронних засобів масової 

інформації Латвійської Республіки (NEPLP) на підставі відповідних рішень. 

Правовласником зазначених програм є компанія SIA «SPORT MEDIA 

GROUP», юридична адреса: Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Ікшкілес,  

11-77, LV 1057; поштова адреса: Латвійська Республіка, м. Рига,  

вул. Хоспіталу, 3-70, LV 1013. 

Програмні концепції телеканалів залишаються без змін, а саме: програмне 

наповнення іноземної програми «SPORT 1» складають спортивні програми; 

іноземної програми «KINO 1» – фільмопоказ, серіали, документальні фільми, 

культурологічні передачі.  
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На сьогодні телеканали здійснюють мовлення у стандартній розподільчій 

здатності (SD) та високій розподільчій здатності (HD), при цьому програми 

залишаються сімулкастними, тобто ідентичними та такими, що транслюються 

одночасно. Програми у форматі HD транслюються з відповідним доповненням 

до логотипу та не містять реклами. 

Суб’єктом для реалізації права на відповідь, надання інформації 

(наприклад: про зміни технічних параметрів мовлення, логотипам, концепції 

мовлення, припиненню мовлення, тощо) або інших правових чи 

адміністративних засобів по відношенню до програм або технічних засобів 

мовлення на території України є ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ – ІНВЕСТ»,  

код ЄДРПОУ 38238961, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 48-Б, 01001;  

тел.: (044) 235-42-57.  

Інформація про офіційну реєстрацію телемовника SIA «SPORT MEDIA 

GROUP» підтверджується в реєстрі підприємств Латвійської Республіки за 

посиланням: https://company.lursoft.lv/ru/sport-media-group/50103200341 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ 

«ПОВЕРХНОСТЬ – ІНВЕСТ» (вх. № 16/442 від 05.02.2020, вх. № 16/557 від 

12.02.2020, вх. № 16/3857 від 16.10.2020, вх. № 16/3911 від 21.10.2020,  

вх. № 16/2011 від 07.04.2021, вх. № 16/2036 від 09.04.2021, вх. № 16/2057 від 

13.04.2021), 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 пунктів 1 та 3 додатка до рішення Національної ради від 

19.11.2015 № 1839 «Про внесення змін до рішення Національної ради від 

02.04.2008 № 652 «Про затвердження Переліку програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція 

яких на території України не обмежується згідно з частиною 1 статті 42 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», з урахуванням рішення від 

14.04.2016 № 533, в інформації щодо іноземної програми «Sport 1» у розділі 

«мова програм», такі зміни:  

додати інформацію щодо стандарту якості іноземних програм «KINO 1» та 

«SPORT 1»: «одночасна трансляція у форматах HD та SD». 

2. У разі зміни відомостей стосовно назви програм (каналу), ефірного 

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

статусу країни–правовласника іноземних програм «KINO 1» та «SPORT 1», 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, 

https://company.lursoft.lv/ru/sport-media-group/50103200341
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управління ліцензування, юридичне управління, відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 


