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Шановний Олександре Михайловичу!

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 
(далі – Національна рада) є конституційним, постійно діючим колегіальним 
органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у 
сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, 
передбачених цими законами (частина перша статті 1 Закону України «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»).

01.02.2022 набрав чинності Порядок формування Переліку програм 
іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, який затверджено 
Рішенням Національної ради від 18.11.2021 № 1727, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 19.01.2022 за № 61/37397 (далі - Порядок).

Пунктом 20 Порядку передбачено, що іноземні телерадіоорганізації, 
програми яких на дату набрання чинності цього Порядку включені до Переліку, 
протягом шести місяців з дня набрання чинності цього Порядку, оновлюють 
інформацію та документи, на основі яких приймалося рішення про включення до 
Переліку, тобто до 01.08.2022 правовласники іноземних програм/їх 
представники повинні були подати до Національної ради документи передбачені 
Порядком.

З огляду на воєнний стан та прохання представників правовласників про 
продовження строку подання документів у зв’язку із складним логістичним 
сполученням та роботі міжнародних служб доставки 15.09.2022 рішенням 
Національної ради № 592 продовжено термін подачі документів ще на 2 місяці, 
тобто до 15.11.2022.

На офіційному сайті Національної ради неодноразово публікували 
оголошення про необхідність подачі документів, під час засідання Національної 
ради наголошували про типові зауваження, які виникають під час опрацювання 
поданих документів, здійснення офіційного моніторингу.
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В результаті до Національної ради надійшли заяви та документи щодо  114 
іноземних програм, станом на 14.11.2022 оновлено інформацію та документи 
щодо 79 іноземних програм, щодо 24 іноземних програм надіслано листи з 
повідомленням про доопрацювання заяв, документів та зауваження до змісту 
програми іноземної телерадіоорганізації. Також до Переліку включено 5 нових 
іноземних програм. Наразі Перелік налічує 84 іноземні програми.

Крім того, з метою наповнення українського інформаційного простору 
урядовими іноземними телеканалами Національна рада звернулась до 
Міністерства закордонних справ України щодо підтвердження наміру 
ретранслювати в Україні телеканали: Турецької Республіки – TRT World, 
Азербайджанської Республіки - AzTV та Республіки Корея – KBS World.

За результатами офіційного моніторингу, а також заяв, документів, що 
надходять на розгляд Національної ради, встановлено неодноразові факти, які 
вказують на те що, іноземні програми, які ретранслюються в Україні 
систематично транслюють контент, що ймовірно походить та /чи спрямований 
на територію держави - агресора та/або порушує вимоги законодавства України.

Слід зазначити, що основною мовою більшості телеканалів, які 
ретранслюються на територію України є російська мова і лише 3 іноземні 
програми виключно українською мовою.

Під час офіційного моніторингу фіксуються елементи ефіру такі як: 
інформація про ліцензію Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, 
інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд), соціальна 
реклама, що передбачена законодавством Російської Федерації, комерційна 
реклама товарів та послуг спрямована на територію держави-агресора, 
виконавцями музичних творів, що використовуються у фільмі та фільми за участі 
осіб, яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 
аудіовізуальні твори, які заборонено розповсюджувати відповідно до Закону 
України «Про кінематографію», посилання на сайти, які є заборонені, відповідно 
до рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Слід зауважити, що карти доступу до іноземних програм, IP-адреси або 24-
годинні записи для здійснення офіційного моніторингу Національній раді 
надавали безпосередньо правовласники або їх офіційні представники.

Телепрограми мають європейські ліцензії, тому зафіксовані елементи під 
час здійснення офіційного моніторингу вказують на те, що в Україні 
ретранслюються версії іноземних програм з ліцензією регулятора держави-
агресора, що є зловживанням правами Європейської конвенції про 
транскордонне телебачення та порушенням законодавства України. 

Така практика призводить до неодноразових фактів трансляції на 
телеекранах в Україні художніх фільмів, та передач за участю одіозних 
російських пропагандистів, про що Національну раду неодноразово інформувати 
громадяни України та правоохоронні органи.

Зважаючи на вищезазначене та відповідно до Стратегії інформаційної 
безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 28.12.2021 
№ 685/2021, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 
15.10.2021, введеним в дію Указом Президента від 28.12.2021 № 685/2021 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року 
«Про Стратегію інформаційної безпеки» Національна рада відповідно до 



компетенції бере участь у забезпеченні захисту українського інформаційного 
простору від пропагандистської аудіовізуальної продукції держави-агресора, 
сприяє розповсюдженню українського телерадіомовлення на тимчасово 
окупованих територіях України.

Тому, Національною радою вживаються всі необхідні заходи для 
якнайшвидшого реагування на реальні та потенційні загрози національному 
інформаційному простору, що виникають внаслідок ретрансляції іноземних 
програм на території України.

Апарат Національної ради докладає всіх зусиль аби забезпечити швидке 
опрацювання матеріалів що надходять від правовласників та індивідуально 
підходить до кожної телепрограми. Разом з тим ми рішуче налаштовані 
обмежити будь-які види ретрансляції, що можуть зашкодити інформаційній 
безпеці чи громадянам України.

Слід наголосити, що втручання Національної ради у господарську 
діяльність провайдерів програмних послуг не передбачено чинним 
законодавством, тому пропозиція щодо здійснення інформування серед глядачів 
не може бути підтримана, теж саме стосується продовження строків подачі 
документів, адже на виконання необхідних дій правовласникам/їх 
представникам було надано 6 місяців від дати набрання чинності Порядку: з 
01.02.2022 до 01.08.2022, строк був продовжений рішенням Національної ради 
ще на 2 (два місяці), тому чергове продовження строків не вплине на ситуацію. 

Потрібно також звернути увагу, що зі 185 іноземних програм, які є в 
Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 
конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України 70 
правовласників іноземних програм/їх представників не звертались до 
Національної ради із заявою і вірогідно не вбачають за доцільне здійснювати 
ретрансляцію на території України.

Щодо онлайн наради, з питань що порушені у Вашому зверненні, 
зазначаємо, що Національна рада готова делегувати уповноважену особу у разі 
отримання запрошення для участі у заході. 

З повагою

Перший заступник голови                                             Валентин КОВАЛЬ

270 69 03
М. Ткачук


