
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1089 

 

05.08.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 22 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 08.04.2021 № 387 «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 «МЕДІА ГРУПА 

УКРАЇНА», м. Київ (вх. № 16/2946 від 01.07.2021), з проханням внести зміни 

до додатка до рішення Національної ради від 08.04.2021 № 387 «Про внесення 

змін до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України» у зв’язку з уточненням у частині графічних зображень ефірних 

логотипів іноземних програм відповідно до їх дозвільних документів.  

Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від ТОВ «МЕДІА 

ГРУПА УКРАЇНА», м. Київ (вх. № 16/2946 від 01.07.2021), 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, 2, 3 додатка до рішення Національної ради від 

08.04.2021 № 387 «Про внесення змін до Переліку іноземних програм, зміст 

яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України», такі зміни: замінити в частині 

«Програма (канал)» графічні зображення ефірних логотипів іноземних програм:  

1. з «А Сlassic»                       на     «А Сlassic»                  

2. з «A Premier»                    на     «A Premier»                 

3. з «A First International»    на     «A First International»    

 

2. У разі зміни відомостей стосовно назв програм (каналу), ефірних 

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

статусу країни-правовласника іноземних програм «А Сlassic», «A Premier», «A 



First International», 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 з медіа та 

суспільними інституціями. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

 

 

Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови     /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 


