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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 іноземної компанії
«EUROGLOBALVENTURES S.L.» (Королівство Іспанія) з проханням включити
до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської
конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, іноземну
програму «FlixSnip» (вх. № 19/20 від 31.03.2021, вх. № 24/412 від 22.04.2021,
вх. № 19/28 від 14.05.2021, вх. № 19/34 від 16.06.2021, вх. № 19/28 від
14.05.2021, вх. № 19/38 від 22.06.2021).
Іноземна компанія «EUROGLOBALVENTURES S.L.» у своїх листах
зазначила, що є правовласником програми «FlixSnip» і зареєстрована в
Торговому реєстрі Барселони (реєстраційний номер: B67011494) за адресою:
Spain, 08007, Barcelona, calle Paseo de Gracia, numero 12, puerta 1, та здійснює
свою діяльність відповідно до законодавства Королівства Іспанія. Редакційні
рішення стосовно розкладів програми «FlixSnip» приймаються Дирекцією
компанії
за
адресою
реєстрації;
тел.+34 689 886 474,
е-mail: sebastien@flixsnip.com, веб-сайт: https://flixsnip.com/.
Іноземна компанія «EUROGLOBALVENTURES S.L.» (Королівство
Іспанія) проінформувала Національну раду про те, що зміст програми
«FlixSnip»  це короткометражні фільми та серіали різного жанру, тривалість
яких не перевищує 20 хвилин. Мова мовлення – англійська, французька,
іспанська, російська. Географічна територія розповсюдження мовлення –
Іспанія, Німеччина, Латвія, Болгарія, Естонія, Сербія, Україна. Передбачено
різні способи публічної передачі сигналу мовлення, зокрема через супутник,
кабельними каналами, IPTV та Інтернет. Програма «FlixSnip» транслюється у
форматах SD та HD.
Додатково іноземна компанія «EUROGLOBALVENTURES S.L.»
повідомила, що інформація щодо реєстрації її як телемовника є відкритою та
наразі підтверджується на офіційному сайті Уряду Іспанії ‐ Міністерстві
економіки та цифрової трансформації в Державному публічному реєстрі
постачальників послуг аудіовізуального зв’язку за відповідним посиланням:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RuecalistadosPublicos/. Витяг із цього
електронного реєстру надано.
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Окремо офіційним листом (вх. № 24/412 від 22.04.2021) правовласник
програми «FlixSnip» повідомив Національну раду про те, що детально
ознайомлений з вимогами чинного національного законодавства України та
особливостями стосовно ретрансляції іноземних програм на території України,
зокрема щодо обмежень розповсюдження і демонстрування фільмів на
території України, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена
до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а також інших
заборонених для трансляції фільмів на території України тощо. З огляду на
зазначене, правовласник зобов’язується вживати всіх можливих заходів під час
формування програмного наповнення програми «FlixSnip» для ретрансляції на
територію України та дотримуватися вимог національного та міжнародного
законодавства, оскільки усвідомлює та погоджується з можливими
негативними наслідками в разі порушень чинних законів України та положень
Європейської конвенції про транскордонне телебачення.
Правовласником програми «FlixSnip» надано посилання на добовий запис
ефіру програми (https://fex.net/s/ytzmktb) для здійснення моніторингу на
предмет дотримання вимог чинного законодавства України та Європейської
конвенції про транскордонне телебачення.
За результатами моніторингу іноземної програми «FlixSnip» з усіма
елементами, представленими в її межах, зафіксовано, що програма складається
з фільмопоказу (тривалість фільмів не перевищує 20 хвилин), обсяг мовлення –
24 години на добу, мова трансляції програми – російська, будь-яка реклама
(соціальна та комерційна) відсутня. Ознак порушень чинного законодавства
України та положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення
не зафіксовано.
Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від іноземної компанії
«EUROGLOBALVENTURES S.L.» (Королівство Іспанія), що є правовласником
програми «FlixSnip» (вх. № 19/20 від 31.03.2021, вх. № 24/412 від 22.04.2021,
вх. № 19/28 від 14.05.2021, вх. № 19/34 від 16.06.2021, вх. № 19/28 від
14.05.2021, вх. № 19/38 від 22.06.2021), 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 Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства
України, такі зміни: додати іноземну програму «FlixSnip» згідно з додатком.
2. У разі зміни відомостей стосовно назви програми (каналу), логотипа,
країни-правовласника (виробника), мови, направлення (жанру), статусу країниправовласника іноземної програми «FlixSnip», 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.
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3. 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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради М. Онопрієнка.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар
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