
   
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 592 

 

15.09.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 29.09.2022 № 630; 

від 29.09.2022 № 631; 

від 06.10.2022 № 646; 

від 03.11.2022 № 698; 

від 17.11.2022 № 721; 

від 15.12.2022 № 815; 

від 22.12.2022 № 887; 

від 12.01.2023 № 5; 

від 12.01.2023 № 6; 

від 19.01.2023 № 32; 

від 02.02.2023 № 55; 

від 23.03.2023 № 212 

 

Про затвердження Переліку програм  

іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,  

пунктами 19, 20 Порядку формування Переліку програм іноземних 

телерадіоорганізацій, що ретранслюються, який затверджено рішенням 

Національної ради від 18.11.2021 № 1727 та зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 19.01.2022 за № 61/37397, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що 

ретранслюються, згідно з додатком 1. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради згідно 

з додатком 2, через два місяці після ухвалення цього рішення. 

3. Оприлюднити Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що 

ретранслюються, на офіційному сайті Національної ради. 

4. 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. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 



 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення  

від 15.09.2022 № 592 

 

 

ПЕРЕЛІК  

програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються 

 
 

№ 

з/

п 

програма (канал) 

правовласник  

програми 

(виробник) 

країна- 

правовлас-

ник  

програми 

(виробник) 

мова 

програми 

направлен

ня 

програми 

(жанр) 

№ 

рішен-

ня, 

яким 

внесено 

до 

Перелі-

ку 

1.  

СNN «Іnternational» 

 

 

Cable News 

Network Inc. 

Королівство 

Великої 

Британії 

англійська 
інформацій

ний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

2.  

Quiz TV 

 

 

SIA"ArtLab" 
Латвійська 

Республіка 
англійська 

розважаль-

ний,  

канал для 

дорослих 

(еротика) 

від 

15.09.2022  

№ 592 

3.  

SPORT1 

 

 

SIA "Sport 

Media Group" 

Латвійська 

Республіка 

українська, 

російська, 

англійська 

спорт 
від 

15.09.2022  

№ 592 

4.  

SPORT2 

 

 

SIA "Sport 

Media Group" 

Латвійська 

Республіка 

українська, 

російська, 

англійська 

спорт 
від 

15.09.2022  

№ 592 

5.  

KINO1 

 

 

SIA "Sport 

Media Group" 

Латвійська 

Республіка 
російська 

фільмо-

показ 

від 

15.09.2022  

№ 592 

6.  

FC DYNAMO KYIV 

TV 

 

 

SIA "FK 

Dynamo Kyiv 

TV" 

Латвійська 

Республіка 

українська, 

російська 
спорт 

від 

15.09.2022  

№ 592 



7.  

«Сurrent Time» 

(«Настоящее время») 

 

  
 

 

RFE/RL Inc.  
Республіка 

Чехія 
російська 

інформацій

но – 

аналітич-

ний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

8.  

 

Ducktv plus 

 

 

MEGA MAX 

MEDIA s.r.o. 

Словацька 

Республіка 
словацька 

навчально-

дитячий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

9.  

English Club TV 

 

 

English Club 

TV Ltd 

Королівство 

Великої 

Британії 

англійська освітній 
від 

15.09.2022  

№ 592 

10.  

Penthouse Passion 

 

 

Penthouse 

World 

Broadcasting 

LLC 

Королівство 

Іспанія 
англійська еротика 

від 

15.09.2022  

№ 592 

11.  

National Geographic 

Wild 

 

 

THE WALT 

DISNEY 

COMPANY 

IBERIA S.L.U. 

Королівство 

Іспанія 

англійська, 

російська 

пізнаваль-

ний, 

документал

ьний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

12.  

National Geographic 

 

 

THE WALT 

DISNEY 

COMPANY 

IBERIA S.L.U. 

Королівство 

Іспанія 

англійська, 

російська, 

українська 

пізнаваль-

ний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

13.  

Baby TV 

 

 

THE WALT 

DISNEY 

COMPANY 

IBERIA S.L.U. 

Королівство 

Іспанія 

англійська, 

голландська, 

французька, 

німецька, 

польська, 

португальсь

ка, 

іспанська, 

турецька, 

російська 

дитячий 
від 

15.09.2022  

№ 592 

14.  

MEGOGO LIVE 

 

 
 

 

 

MEGOGO 

LLC (SIA 

"MEGOGO") 

Латвійська 

Республіка 

українська, 

англійська, 

російська 

розважаль-

ний 

від 

15.09.2022  

№ 592 



15.  

Paramount Channel 

 

 
 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
російська  

розважаль-

ний, 

фільмо-

показ 

від 

15.09.2022  

№ 592 

16.  

Da Vinci

 

Da Vinci Media 

GmbH 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

українська  

освітньо-

розважаль-

ний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

17.  

Star Family 

 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību "Star 

TV Group" 

Латвійська 

Республіка 
російська  

фільмо-

показ 

від 

15.09.2022  

№ 592 

18.  

Extreme Sports 

Channel  

 

Extreme 

Channel 

Limited 

Королівство 

Великої 

Британії 

англійська, 

німецька, 

російська, 

угорська  

спорт 
від 

15.09.2022  

№ 592 

19.  

SETANTA SPORTS 

 

 

Setanta Ukraine 

Limited 

Республіка 

Ірландія 

українська, 

англійська 
спорт 

від 

15.09.2022  

№ 592 

20.  

SETANTA SPORTS + 

 

 
 

Setanta Ukraine 

Limited 

Республіка 

Ірландія 

українська, 

англійська 
спорт 

від 

15.09.2022  

№ 592 

21.  

tviQ 

 

 

Graund Cru 

Media s.r.o. 

Словацька 

Республіка 

словацька, 

англійська 
навчальний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

22.  

Docubox HD 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 

російська, 

англійська 

документал

ьне кіно 

від 

15.09.2022  

№ 592 

23.  

Filmbox 

 

 

Filmbox Iberia 

SLU 

Королівство 

Іспанія  

російська, 

англійська 

фільмо-

показ 

від 

15.09.2022  

№ 592 

24.  

Filmbox Arthouse 

 

 

Filmbox Iberia 

SLU 

Королівство 

Іспанія 

російська, 

англійська 

фільмо-

показ 

від 

15.09.2022  

№ 592 



 

25.  

Gametoon HD 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 
англійська 

світ 

електронни

х розваг 

від 

15.09.2022  

№ 592 

26.  

 

360tunebox 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

27.  

EROX 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 
англійська 

канал для 

дорослих 

(еротика) 

від 

15.09.2022  

№ 592 

28.  

 

Fightbox HD 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 

англійська, 

російська, 

польська, 

турецька, 

іспанська 

бойові 

мистецтва  

від 

15.09.2022  

№ 592 

29.  

 

Fashionbox HD 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 
англійська мода 

від 

15.09.2022  

№ 592 

30.  

 

Fastnfunbox HD 

 

 

ENTERTAIN

MENT ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 

англійська, 

російська, 

турецька 

екстремаль

ний спорт 

від 

15.09.2022  

№ 592 

31.  

 

History EU 

 

 

Handelsregister 

B des 

Amtsgerichts 

München 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

англійська, 

російська, 

чеська, 

угорська, 

турецька 

розважаль-

но-

історичний  

від 

15.09.2022  

№ 592 

32.  

 

History2 EU 

 

 

Handelsregister 

B des 

Amtsgerichts 

Munchen 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

англійська, 

російська, 

чеська, 

угорська, 

турецька 

розважаль-

но-

історичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

33.  
MTV 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська 

музичний, 

розважальн

ий 

від 

15.09.2022  

№ 592 



 

34.  

MTV Hits 

International 

 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

35.  

 

MTV 90s 

 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

36.  

 

MTV 80s 

 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

37.  

 

MTV 00s 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

38.  

 

club MTV 

 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

39.  

 

MTV Live HD 

 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
англійська музичний 

від 

15.09.2022  

№ 592 

40.  

 

Nick Jr. (Global)  

 

VIMN 

Netherland 

B.V. 

Королівство 

Нідерланди 
російська дитячий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

41.  
 

Nickelodeon Global 

ViacomCBS 

Networks 

Чеська 

Республіка 
англійська дитячий 

від 

15.09.2022  

№ 592 



 

 

International 

Crech s.r.o 

42.  

 

NickToons 

 

ViacomCBS 

Networks 

International 

Crech s.r.o 

Чеська 

Республіка 
російська дитячий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

43.  

NAUTICAL 

CHANNEL 

 

SQUIRREL 

GLOBAL 

MEDIA S.L. 

Королівство 

Іспанія 

англійська, 

французька 

розважальн

ий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

44.  

 

Sport 1 Baltic 

 

 

MRIYA 

MEDIA 

PRODUCTION

S LLC 

Сполучені 

Штати 

Америки 

російська спорт 
від 

15.09.2022  

№ 592 

45.  

Sport 2 Baltic 

 

 

MRIYA 

MEDIA 

PRODUCTION

S LLC 

Сполучені 

Штати 

Америки 

українська, 

російська, 

англійська 

спорт 
від 

15.09.2022  

№ 592 

46.  

 

Barely Legal 

 
 

Sapphire Media 

International 

B.V 

Королівство 

Нідерланди 
англійська 

канал для 

дорослих 

(еротика) 

від 

15.09.2022  

№ 592 

47.  

Belsat TV 

 

 

Telewizja 

Polska S.A. 

Республіка 

Польща 
польська 

інформацій

ний, 

аналітични

й, 

розважальн

ий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

48.  

TVP Polonia  

 

 

Telewizja 

Polska S.A. 

Республіка 

Польща 
польська 

інформацій

ний, 

аналітични

й, 

розважальн

ий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

49.  

TVP Info  

 

 
 

 

Telewizja 

Polska S.A 

Республіка 

Польща 
польська 

інформацій

ний, 

аналітични

й, 

розважальн

ий 

від 

15.09.2022  

№ 592 

 

 



Додаток 2 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення  

від 15.09.2022 № 592 

 

ПЕРЕЛІК  

рішень Національної ради, що втратили чинність 

  

1. 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». 

2. 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». 

3. Рішення Національної ради від 10.09.2008 № 1595 «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». 

4. Рішення Національної ради від 24.09.2008 № 1647 «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». 

5. Рішення Національної ради від 23.12.2008 № 2347 «Про виконання 

провайдерами програмної послуги рішень Національної ради та статей 40, 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

6. Рішення Національної ради від 18.02.2009 № 279 «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». 

7. Рішення Національної ради від 12.05.2010 № 768 «Про доповнення до 

Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 

https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_04_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_04_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_04_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_04_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_04_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_07_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_07_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_07_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_07_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin37153?ed=2008_07_02


обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

8. Рішення Національної ради від 07.07.2010 № 895 «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». 

9. Рішення Національної ради від 14.07.2010 № 961 «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». 

10. Рішення Національної ради від 21.07.2010 № 1033 «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». 

11. Рішення Національної ради від 28.07.2010 № 1124 «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». 

12. Рішення Національної ради від 29.07.2010 № 1152 «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». 

13. Рішення Національної ради від 08.09.2010 № 1250 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 10.09.2008 № 1595 «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»». 

14. Рішення Національної ради від 22.09.2010 № 1339 «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». 

15. Рішення Національної ради від 15.12.2010 № 1880 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 24.09.2008 № 1647 «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». 



16. Рішення Національної ради від 19.01.2011 № 100 «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». 

17. Рішення Національної ради від 19.01.2011 № 101 «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». 

18. Рішення Національної ради від 26.01.2011 № 175 «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». 

19. Рішення Національної ради від 09.02.2011 № 290 «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». 

20. 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». 

21. Рішення Національної ради від 30.03.2011 № 665 «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». 

22. Рішення Національної ради від 24.05.2011 № 1041 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 12.05.2010 № 768 «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». 

23. Рішення Національної ради від 09.06.2011 № 1171 «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». 

24. Рішення Національної ради від 06.07.2011 № 1342 «Про доповнення до 

Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 
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обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

25. Рішення Національної ради від 14.07.2011 № 1408 «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». 

26. Рішення Національної ради від 14.09.2011 № 2237 «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». 

27. Рішення Національної ради від 15.05.2012 № 705 «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». 

28. Рішення Національної ради від 23.06.2012 № 893 «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». 

29. 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». 

30. Рішення Національної ради від 23.01.2013 № 141 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради 10.09.2008 № 1595 «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». 

31. Рішення Національної ради від 23.01.2013 № 142 «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». 

32. Рішення Національної ради від 22.05.2013 № 1028 «Про доповнення 

інформації щодо порядку ретрансляції програм «Eurosport» та «Eurosport 2» у 

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». 



33. Рішення Національної ради від 22.05.2013 № 1029 «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». 

34. Рішення Національної ради від 17.07.2013 № 1430 «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». 

35. Рішення Національної ради від 31.07.2013 № 1588 «Про доповнення 

інформації щодо порядку ретрансляції програми «Discovery Science» у 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». 

36. Рішення Національної ради від 23.10.2013 № 2061 «Про доповнення 

інформації щодо порядку ретрансляції програми «Fox Life» у 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». 

37. Рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2432 «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». 

38. Рішення Національної ради від 21.08.2014 № 766 «Про розгляд 

інформації щодо зміни назв іноземних телепрограм». 

39. Рішення Національної ради від 15.10.2014 № 1088 «Про відповідність 

змісту іноземних програм вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення та чинного законодавства України». 

40. Рішення Національної ради від 06.11.2014 № 1191 «Про відповідність 

змісту іноземних програм вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення та чинного законодавства України». 

41. Рішення Національної ради від № 585 від 29.04.2015 «Про 

відповідність змісту іноземних програм вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та чинного законодавства України». 

42. Рішення Національної ради від 23.07.2015 № 1147 «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». 

43. Рішення Національної ради від 13.08.2015 № 1203 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

44. Рішення Національної ради від 01.10.2015 № 1513 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

45. Рішення Національної ради від 26.10.2015 № 1595 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

46. Рішення Національної ради від 12.11.2015 № 1780 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

47. Рішення Національної ради від 19.11.2015 № 1839 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

48. Рішення Національної ради від 26.11.2015 № 1910 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

49. Рішення Національної ради від 30.12.2015 № 2319 «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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

50. Рішення Національної ради від 30.12.2015 № 2320 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

51. Рішення Національної ради від 18.02.2016 № 190 «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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

52. Рішення Національної ради від 17.03.2016 № 334 «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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

53. Рішення Національної ради від 14.04.2016 № 533 «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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

54. Рішення Національної ради від 28.04.2016 № 624 «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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

55. Рішення Національної ради від 12.05.2016 № 676 «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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

56. Рішення Національної ради від 16.06.2016 № 1273 «Про внесення змін 

до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 

обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», затвердженого рішенням Національної ради від 

02.04.2008 № 652». 

57. Рішення Національної ради від 07.07.2016 № 1521 «Про внесення змін 

до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 

обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», затвердженого рішенням Національної ради від 

02.04.2008 № 652». 



58. Рішення Національної ради від 28.07.2016 № 1707 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

59. Рішення Національної ради від 31.08.2016 № 1924 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

60. Рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2474 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

61. Рішення Національної ради від 22.12.2016 № 2708 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

62. Рішення Національної ради від 12.01.2017 № 4 «Про внесення змін до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

63. Рішення Національної ради від 24.01.2017 № 51 «Про внесення змін до 

рішення Національної ради від 12.01.2017 № 4». 

64. Рішення Національної ради від 09.02.2017 № 89 «Про внесення змін до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

65. Рішення Національної ради від 23.02.2017 № 195 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

66. Рішення Національної ради від 16.03.2017 № 342 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

67. Рішення Національної ради від 20.04.2017 № 601 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

68. Рішення Національної ради від 18.05.2017 № 744 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

69. Рішення Національної ради від 06.07.2017 № 1209 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

70. Рішення Національної ради від 23.08.2017 № 1490 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

71. Рішення Національної ради від 14.09.2017 № 1683 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

72. Рішення Національної ради від 21.12.2017 № 2431 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 



73. Рішення Національної ради від 27.12.2017 № 2517 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

74. Рішення Національної ради від 01.03.2018 № 294 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

75. Рішення Національної ради від 12.04.2018 № 515 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

76. Рішення Національної ради від 11.05.2018 № 633 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

77. Рішення Національної ради від 27.09.2018 № 1707 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

78. Рішення Національної ради від 11.10.2018 № 1813 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

79. Рішення Національної ради від 06.12.2018 № 2158 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

80. Рішення Національної ради від 07.02.2019 № 123 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

81. Рішення Національної ради від 28.03.2019 № 386 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 07.02.2019 № 123 «Про внесення змін до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

82. Рішення Національної ради від 01.08.2019 № 1066 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

83. Рішення Національної ради від 08.08.2019 № 1147 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

84. Рішення Національної ради від 20.11.2019 № 2007 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

85. Рішення Національної ради від 16.01.2020 № 43 «Про внесення змін до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

86. Рішення Національної ради від 13.02.2020 № 177 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 



87. Рішення Національної ради від 20.02.2020 № 245 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

88. Рішення Національної ради від 21.05.2020 № 622 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

89. Рішення Національної ради від 04.06.2020 № 675 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 17.07.2013 № 1430 «Про доповнення до 

Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 

обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

90. Рішення Національної ради від 02.07.2020 № 786 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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

91. Рішення Національної ради від 02.07.2020 № 787 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 24.09.2008 № 1647 «Про доповнення до 

Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 

обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

92. Рішення Національної ради від 02.07.2020 № 788 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

93. Рішення Національної ради від 16.07.2020 № 853 «Про внесення змін 

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 частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

94. Рішення Національної ради від 30.07.2020 № 896 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 22.05.2013 № 1029 «Про доповнення до 

Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не 

обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

95. Рішення Національної ради від 30.07.2020 № 897 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 



96. Рішення Національної ради від 20.08.2020 № 957 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

97. Рішення Національної ради від 28.01.2021 № 65 «Про внесення змін до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

98. 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». 

99. 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». 

100. Рішення Національної ради від 28.04.2021 № 499 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

101. Рішення Національної ради від 28.04.2021 № 500 «Про внесення змін 

до рішення Національної ради від 19.11.2015 № 1839 «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 частиною 1 статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

102. Рішення Національної ради від 20.05.2021 № 623 «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». 

103. Рішення Національної ради від 15.07.2021 № 914 «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». 



104. Рішення Національної ради від 15.07.2021 № 915 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

105. Рішення Національної ради від 05.08.2021 № 1089 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». 

106. Рішення Національної ради від 05.08.2021 № 1090 «Про внесення змін 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

107. Рішення Національної ради від 20.01.2022 № 55 «Про внесення змін до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України». 

 

 

                                              _____________ 

 
 


