
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 623 

 

20.05.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 25.03.2021 № 357 

«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 ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ – 

ІНВЕСТ», м. Київ (вх. № 24/410 від 21.04.2021), щодо зміни (уточнення) назви 

іноземної програми «FC DINAMO KYIV TV» (формат – HD, SD). 

Наразі іноземна програма «FC DINAMO KYIV TV» (формат – HD, SD) 

(країна правовласник – Латвійська Республіка, мова програм – російська, 

українська) включена до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України, на підставі рішення Національної ради від 25.03.2021  

№ 357.  

ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ – ІНВЕСТ», м. Київ, надано копію листа від 

компанії SIA «FC DYNAMO KYIV TV» (ТОВ «FC DYNAMO KYIV TV»), 

правовласника програми, яким поінформовано, що 15.04.2021 у Національній 

раді електронних засобів масової інформації Латвійської Республіки здійснено 

перереєстрацію Дозволу на мовлення № АА-147/1 у зв’язку із зміною 

(уточненням) назви програми з «FC DINAMO KYIV TV» (формат – HD, SD) на 

«FC DYNAMO KYIV TV» (формат – HD, SD). 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ 

«ПОВЕРХНОСТЬ – ІНВЕСТ» (вх. № 24/410 від 21.04.2021), 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 пункту 2 додатка до рішення Національної ради від 

25.03.2021 № 357 «Про внесення змін до Переліку іноземних програм, зміст 

яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України» такі зміни:  

зміна назви іноземної програми «FC DINAMO KYIV TV» (формат – HD, 

SD) на «FC DYNAMO KYIV TV» (формат – HD, SD). 

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

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



статусу країни-правовласника іноземної програми «FC DYNAMO KYIV TV» 

(формат – HD, SD), 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 члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


