
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 914 

 

15.07.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про внесення змін до рішень 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 ч. 1 ст. 42  

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

від 02.07.2008 № 1175 «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 ч. 1 ст. 42 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення», 

від 23.02.2011 № 356 «Про доповнення до Переліку програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція  

яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення», 

від 15.08.2012 № 1181 «Про доповнення до Переліку програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція  

яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» 

 

До Національної ради надійшли офіційні звернення від київського 

представництва «Бейкер і Макензі – Сі-Ай-Ес, Лімітед» (Бізнес-центр 

«Ренесанс» вул. Бульварно-Кудрявська, 24, Київ, 01601; тел: +380 44 590 0101, 

факс: +380 44 590 0110; kyiv@bakermckenzie.com; www.bakermckenzie.com/ukraine), 

яке діє за дорученням свого клієнта «THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, 

S.L.U.» (далі – «DISNEY IBERIA»), з повідомленням про зміни в інформації, 

що стосуються іноземних програм: «National Geographic Channel (NGC)», 

«National Geographic Channel HD», «Nat Geo Wild», «Nat Geo Wild HD» та 

«Вaby-TV», включених до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України (вх. № 19/10 від 15.02.2021, вх. № 19/19 від 30.03.2021, 

вх. № 19/23 від 15.04.2021, вх. № 19/36 від 18.06.2021, вх. № 19/37 від 

18.06.2021). 

I. Іноземна програма «National Geographic Channel (NGC)» (країна 

правовласник – Королівство Іспанія, мова програм – англійська, 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 02.04.2008  
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№ 652. Рішенням Національної ради від 09.02.2017 № 89 внесено зміни в 

частині мови та країни-правовласника.  

Іноземна програма «National Geographic Channel HD» (країна правовласник 

– Королівство Іспанія, мова програм – англійська, російська) включена до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, на підставі 

рішення Національної ради від 23.02.2011 № 356. 

Від імені «DISNEY IBERIA» київське представництво «Бейкер і Макензі – 

Сі-Ай-Ес, Лімітед» просить регулятора внести наступні зміни: об’єднати 

програми «National Geographic Channel (NGC)» та «National Geographic Channel 

HD» в одну програму «NATIONAL GEOGRAPHIC», змінивши назву, та додати 

інформацію щодо роздільної здатності програми: «одночасна трансляція у 

форматах HD та SD». 

II. Іноземна програма «Nat Geo Wild» (країна правовласник – Королівство 

Іспанія, мова програм – англійська, російська) включена до Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України, на підставі рішення 

Національної ради від 02.07.2008 № 1175. Рішенням Національної ради від 

09.02.2017 № 89 внесено зміни в частині країни-правовласника. 

Іноземна програма «Nat Geo Wild HD» (країна правовласник – Королівство 

Іспанія, мова програм – англійська, російська) включена до Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України, на підставі рішення 

Національної ради від 15.08.2012 № 1181. Рішенням Національної ради від 

09.02.2017 № 89 внесено зміни в частині країни-правовласника. 

Від імені «DISNEY IBERIA» київське представництво «Бейкер і Макензі – 

Сі-Ай-Ес, Лімітед» просить регулятора внести наступні зміни: об’єднати 

програми «Nat Geo Wild» та «Nat Geo Wild HD» в одну програму «NATIONAL 

GEOGRAPHIC WILD», змінивши назву, та додати інформацію щодо роздільної 

здатності програми: «одночасна трансляція у форматах HD та SD».  

III. Іноземна програма «Вaby-TV» (країна правовласник – Королівство 

Великої Британії, мова програм – англійська, французька) включена до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, на підставі 

рішення Національної ради від 02.07.2008 № 1175.  

Від імені «DISNEY IBERIA» київське представництво «Бейкер і Макензі – 

Сі-Ай-Ес, Лімітед» просить регулятора внести наступні зміни: у розділі 

«країна-правовласник» програми «Вaby - TV» змінити країну–правовласника з 

Королівства Великої Британії на Королівство Іспанія, а також виправити 

технічну описку у назві програми та зазначити назву, яка є більш коректною: 

замінити «Вaby - TV» на «Вaby TV». 

Зазначені вище програми здійснюють мовлення згідно з дозвільними 

документами, переоформленими на «DISNEY IBERIA». Повна та актуальна 

інформація про дозвільні документи є відкритою та міститься в Державному 

публічному реєстрі постачальників послуг аудіовізуального зв’язку на 



офіційному сайті Уряду Іспанії  Міністерстві економіки та цифрової 

трансформації (матеріали знаходяться за посиланням:  

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RuecalistadosPublicos;  

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RuecaListadosPublicos/DatosPrestador.a

spx). 

Для підтвердження належності «DISNEY IBERIA» відповідних дозвільних 

документів надано витяг із вищезазначеного реєстру разом із засвідченим 

перекладом з іспанської мови. 

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від київського 

представництва «Бейкер і Макензі – Сі-Ай-Ес, Лімітед» (вх. № 19/10 від 

15.02.2021, вх. № 19/19 від 30.03.2021, вх. № 19/23 від 15.04.2021, вх. № 19/36 

від 18.06.2021, вх. № 19/37 від 18.06.2021), 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 19 додатка 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 ч. 1 ст. 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» та пункту 2 додатка до рішення 

Національної ради від 23.02.2011 № 356 «Про доповнення до Переліку програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з 

ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (з урахуванням 

змін, внесених рішенням Національної ради від 09.02.2017 № 89) такі зміни: 

об’єднати програми «National Geographic Channel (NGC)» та «National 

Geographic Channel HD» в одну програму «NATIONAL GEOGRAPHIC» 

(одночасна трансляція у форматах HD та SD)  

 
2. Внести до пункту 4 додатка до рішення Національної ради від 02.07.2008 

№ 1175 «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 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та пункту 2 додатка до рішення Національної 

ради від 15.08.2012 № 1181 «Про доповнення до Переліку програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (з урахуванням змін, 

внесених рішенням Національної ради від 09.02.2017 № 89) такі зміни:  

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RuecalistadosPublicos
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об’єднати програми «Nat Geo Wild» та «Nat Geo Wild HD» в одну програму 

«NATIONAL GEOGRAPHIC WILD» (одночасна трансляція у форматах HD та 

SD)  

. 

3. Внести до пункту 1 додатка до рішення Національної ради від 02.07.2008 

№ 1175 «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 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» такі зміни:  

змінити країну–правовласника з Королівства Великої Британії на 

Королівство Іспанія і назву іноземної програми: було «Вaby - TV», стало «Вaby 

TV»   

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

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

статусу країни-правовласника іноземної програми «NATIONAL 

GEOGRAPHIC» (одночасна трансляція у форматах HD та SD), «NATIONAL 

GEOGRAPHIC WILD» (одночасна трансляція у форматах HD та SD), «Вaby 

TV», 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. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління, відділ зв’язків з медіа та 

суспільними інституціями. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


