
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1090 

 

05.08.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 22 

 

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 ТОВ «Жанте 

Україна» (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 4; тел.: +380442060980, 

електронна пошта: bbarrier@jeantet.org; obabiy@jeantet.org) як представника в 

Україні іноземних компаній «SAS COFITES» і «SAS MEDIART» (Французька 

Республіка), які є правовласниками іноземних програм «MY ZEN TV» і 

«МUSEUM», з проханням розглянути можливість включення їх до Переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України (вх. № 19/39 від 

06.07.2021, вх. № 19/40 від 06.07.2021), надавши щодо вказаних вище програм 

таку інформацію: 

І. Іноземна програма «MY ZEN TV» 

ТОВ «Жанте Україна» надало копію Угоди між Вищою радою з 

аудіовізуальних засобів (Французька Республіка) та компанією «SAS 

COFITES», як суб’єктом надання аудіовізуальної послуги щодо телевізійної 

програми «MY ZEN TV» від 27.04.2017 (інформація є відкритою та 

підтверджується за посиланням: https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-

relations-du-CSA-avec-les-editeurs/Convention-des-editeurs/Les-chaines-de-

television-privees-diffusees-par-d-autres-reseaux/Convention-de-la-chaine-My-Zen-

TV). 

ТОВ «Жанте Україна» проінформовало Національну раду про те, що 

спрямування (жанр) телевізійної програми «MY ZEN TV» - розважальний, мова 

мовлення – англійська, французька, російська, обсяг трансляції – 24 години на 

добу, географічна територія розповсюдження мовлення – країни Європейського 

Союзу та інші країни світу. Надано інформацію про технічні параметри 

супутникового мовлення телевізійної програми «MY ZEN TV», яка буде 

ретранслюватися на територію України у форматі HD. 

Згідно з дозвільним документом на мовлення компанія «SAS COFITES» як 

суб’єкт надання аудіовізуальної послуги щодо телевізійної програми «MY ZEN 

TV» несе відповідальність за зміст передач, які вона транслює та за будь-яких 

обставин зберігає контроль над своїм ефіром. Редакційні рішення стосовно 

телевізійної програми приймаються за адресою: France, 9, rue Archimede, 

CS10051-59652 VILLENEUVE D`ASCQ Cedex, tel: + 33328370404, 

mailto:bbarrier@jeantet.org
mailto:obabiy@jeantet.org
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-relations-du-CSA-avec-les-editeurs/Convention-des-editeurs/Les-chaines-de-television-privees-diffusees-par-d-autres-reseaux/Convention-de-la-chaine-My-Zen-TV
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+33320715018, +33685780201, fax: 03 28 37 04 00; е-mail: nela@myzen.tv; site 

internet: www.myzen.tv 

ІІ. Іноземна програма «МUSEUM» 

ТОВ «Жанте Україна» надало копію Угоди між Вищою радою з 

аудіовізуальних засобів (Французька Республіка) та компанією «SAS 

MEDIART» як суб’єктом надання аудіовізуальної послуги щодо телевізійної 

програми «МUSEUM» від 25.05.2016 (інформація є відкритою та 

підтверджується за посиланням:  https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-

relations-du-CSA-avec-les-editeurs/Convention-des-editeurs/Les-chaines-de-

television-privees-diffusees-par-d-autres-reseaux/Convention-de-la-chaine-Museum). 

ТОВ «Жанте Україна» проінформовало Національну раду про те, що 

спрямування (жанр) телевізійної програми – розважальний. Телевізійна 

програма має основну назву «МUSEUM», проте в ефірі можливе відображення 

двох логотипів: «МUSEUM» та «МUSEUM TV», мова мовлення – англійська, 

французька, польська, російська, обсяг трансляції – 24 години на добу, 

географічна територія розповсюдження мовлення – країни Європейського 

Союзу та інші країни світу. Надано інформацію про технічні параметри 

супутникового мовлення телевізійної програми «МUSEUM», яка буде 

ретранслюватися на територію України у форматі HD. 

Згідно з дозвільним документом на мовлення компанія «SAS MEDIART», 

як суб’єкт надання аудіовізуальної послуги щодо телевізійної програми 

«МUSEUM» несе відповідальність за зміст передач, які вона транслює та за 

будь-яких обставин зберігає контроль над своїм ефіром. Редакційні рішення 

стосовно телевізійної програми приймаються за адресою: France, 9 rue 

Archimede CS 10051, 59650 VILLENEUVE D`ASCQ Cedex, tel.: +33328370404, 

+33320715018, +33685780201, е-mail: nela@themuseumchannel.tv, site internet: 

www.museumtv.art  

Також ТОВ «Жанте Україна» повідомило Національну раду про те, що 

правовласники ознайомлені з вимогами чинного національного законодавства 

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 та осіб, які 

перебувають під міжнародними санкціями та санкціями України. 

Правовласники усвідомлюють та погоджуються з можливими негативними 

наслідками в разі порушень чинного законодавства України та положень 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення.  

Національна рада здійснила моніторинг мовлення іноземних програм «MY 

ZEN TV» і «МUSEUM», добові записи яких було надано ТОВ «Жанте 

Україна». За результатами моніторингу ефіру добових записів встановлено, що 

зміст іноземних програм «MY ZEN TV» і «МUSEUM» відповідає положенням 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення та є адаптованим до 

вимог чинного законодавства України. Реклама в ефірі програми відсутня. 

Фрагменти моніторингу ефіру іноземних програм додаються. 
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Розглянувши вищевказану інформацію, звернення від представника в 

Україні іноземних компаній «SAS COFITES» і «SAS MEDIART» (Французька 

Республіка) (вх. № 19/39 від 06.07.2021, вх. № 19/40 від 06.07.2021), 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 Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України, такі зміни: додати іноземні програми «MY ZEN TV» і «МUSEUM» 

згідно з додатком. 

2. У разі зміни відомостей стосовно назви програми (каналу), логотипа, 

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

правовласника іноземних програм «MY ZEN TV» і «МUSEUM», 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 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

05.08.2021 № 1090 
 

Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 
 

 
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення     /підпис/                   Олександр ДЯЧЕНКО 

№ 

з/п 

Програма (канал) Країна, яка видала 

ліцензію (дозвільні 

документи на 

мовлення) 

Мова (-и)  

програми 

Направлення 

програми (жанр) 

Статус країни - 

правовласника* 

Юрисдикція 

технічних 

засобів 

мовлення 

1 

 

«MY ZEN TV» 

 

 

Французька Республіка 
англійська, французька, 

 російська 
розважальний 1,2 1,2 

2 

 

«МUSEUM» 

 

 
 

 
 

Французька Республіка 

 

англійська, французька,  

польська, 

 російська 

розважальний 1,2 1,2 

 

 

Примітки:      

 

 * Статус країни-правовласника програми:     

 1 - член Європейського Союзу;   
 

 2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення   


