
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 631 

 

29.09.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 17  
 

Про внесення змін до Переліку програм  

іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються 
 

Розглянувши заяви правовласників/законних представників іноземних 

телерадіоорганізацій про включення програм іноземних телерадіоорганізацій до 

Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, додані 

до них документи, здійснивши офіційний моніторинг телепрограм, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пунктами 3, 4, 5, 

9, 13, 16, 19 Порядку формування Переліку програм іноземних 

телерадіоорганізацій, що ретранслюються, затвердженого рішенням 

Національної ради від 18.11.2021 № 1727, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 19.01.2022 за № 61/37397, Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що 

ретранслюються (далі - Перелік), який затверджено рішенням Національної ради 

від 15.09.2022 № 592, такі зміни: доповнити Перелік програмами іноземних 

телерадіоорганізацій  згідно з додатком. 

2. У разі зміни відомостей, що були зазначені у заявах та інших наданих до 

Національної ради документах, заявники повідомляють про це Національну раду 

письмово впродовж 45-ти днів з дня настання таких змін. 

3. Іноземні телерадіоорганізації, які включені до Переліку, згідно з додатком 

до цього рішення, повинні підтверджувати свої наміри про ретрансляцію до 31 

березня кожного третього календарного року після включення їх до Переліку, 

підтверджувати або поновлювати всю інформацію та документи, на основі яких 

приймалось рішення про включення їх до Переліку. 

4. Оприлюднити Перелік на офіційному вебсайті Національної ради. 

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 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

29.09.2022 № 631 

 

ПЕРЕЛІК  

програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються 

 

програма (канал) 

правовласник 

програми 

(виробник) 

країна- 

правовласник  

програми 

(виробник) 

мова (-и) 

програми 

направлення 

програми 

(жанр) 

Timeless Dizi Channel 

 

 

 

Entertainment ROX 

B.V. 

Королівство 

Нідерландів 

англійська, 

російська, 

албанська, 

арабська, 

болгарська, 

хорватська, 

македонська, 

польська, 

румунська, 

сербська, 

іспанська, 

турецька 

фільмопоказ 

СОЛЬ ТВ 

 

 

MRIYA MEDIA 

PRODUCTIONS, 

LLC 

Сполучені 

Штати 

Америки 

англійська, 

французька, 

російська 

просвітницьк

ий (кулінарія, 

гастротуризм) 

ЧЕМОДАН ТВ 

 

 

MRIYA MEDIA 

PRODUCTIONS, 

LLC 

Сполучені 

Штати 

Америки 

англійська, 

французька, 

російська 

пізнавально-

розважальний  

Continent-E 

 

 

TRES AMIGOS 

FILMS S.L. 
Королівство 

Іспанія 

англійська, 

українська, 

російська 

пізнавально-

розважальний 

 

 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/  Олександр ДЯЧЕНКО 

 


