
Усім зацікавленим особам

 

21 червня в м. Амстердамі (Нідерланди) о 20:00 за 
центральноєвропейським літнім часом (21:00 за східноєвропейським літнім 
часом) відбудеться телемарафон «Embrace Ukraine» на підтримку України 
орієнтовним хронометражем 2 години. Мета заходу – популяризація та 
донесення до європейської спільноти прагнення українців до становлення миру, 
відстоювання своєї національної самобутності та незалежності, розвитку 
демократичного суспільства. Захід організовано задля підтримки України, 
привернення уваги до кривавої війни росії проти України у XXI столітті в 
центрі Європи, наголошення на тому, що Україна заслуговує бути частиною 
Європи, повноправним членом Євросоюзу та потребує підтримки світової 
спільноти. Телемарафон надасть можливість нагадати всьому світу про 
європейський вибір України, відстоювання країною цивілізаційних цінностей 
на військовому, дипломатичному, культурному та економічному фронті. 

З огляду на суспільну важливість події акціонерне товариство 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (АТ «НСТУ», Суспільний 
мовник) надає дозвіл (невиключну ліцензію) на некомерційне використання 
події на безоплатній основі в разі дотримання таких умов:

а) для українських телеканалів – право на разове публічне сповіщення 
(доведення до загального відома) в режимі реального часу (у день та час 
проведення події) або в записі протягом 7 днів, з правом одного повтору 
протягом 48 годин, усіма способами доставлення сигналу телеканалу, у тому 
числі засобами наземного ефірного мовлення, кабельного, багатоканального, 
супутникового мовлення, за допомогою мережі Інтернет у складі програми 
передач телеканалу, з одночасною трансляцією на власному Youtube-каналі 
телеканалу, IPTV-, OTT-платформах, у межах території сповіщення телеканалу, 
а також право на catch-up протягом 7 (семи) календарних днів з моменту 
закінчення публічного сповіщення твору на телеканалі;

б) для іноземних телеканалів – право на разове публічне сповіщення 
(доведення до загального відома) в режимі реального часу або запису події, з 
правом одного повтору протягом 48 годин від першого сповіщення, у період з 
21.06.2022 по 20.07.2022, усіма способами доставлення сигналу телеканалу, у 
тому числі засобами наземного ефірного мовлення, кабельного, 



багатоканального, супутникового мовлення, за допомогою мережі Інтернет у 
складі програми передач телеканалу, з одночасною трансляцією на власному 
Youtube-каналі телеканалу, IPTV-, OTT-платформах, у межах території 
сповіщення телеканалу, а також право на catch-up протягом 7 (семи) 
календарних днів з моменту закінчення публічного сповіщення твору на 
телеканалі.

Сподіваємося на ваше розуміння та підтримку.

 

 

Голова правління                                            Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ


