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Британії, Шотландії, Франції та Канаді 

 

 

 
Інформаційна довідка, підготовлена Європейським 

інформаційно-дослідницьким центром на запит  

Апарату Верховної Ради України  

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

  

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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Французька Республіка  

 

 
Створений  

 
20 березня 2000 рік 
 

Власник  
 

Національна Асамблея 
 

Мова  Французька 

Логотип телеканалу LCP1
 Статус Публічний парламентський та 

політичний інформаційний канал 

 Мовлення  Цифрове наземне/ефірне, 
супутникове, кабельне, xDSL та 
Веб. 
 

 

LCP заснований 20 березня 2000 року та є телеканалом Національної Асамблеї 

Франції. LCP AN транслює програми та засідання парламенту 24 години на день через 

супутник, кабель, інтернет та мережі IPTV чи DSL. 13 грудня 2007 року LCP розпочав 

цілодобову трансляцію програм в Інтернеті, включаючи xDSL, де є канали, які не 

використовуються каналом Сенату.  

LCP виконує місію громадської служби з інформування шляхом транслювання 

парламентських, освітніх та громадських програм. У рамках своєї редакційної незалежності 

канал постійно забезпечує неупередженість і об'єктивність програм. Не отримує доходи від 

реклами, оскільки канал не транслює її. LCP видає/транслює: журнали, дебати, ексклюзивні 

документальні фільми, прямі трансляції важливих подій, а також кіно- та інтерактивні 

програми. 

Капітал. LCP – акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю з капіталом у 

40 000 євро. Заснований Законом № 99-1174 від 30 грудня 1999 року, він повністю належить 

Французькій Національній Асамблеї. 

Бюджет. Щороку оприлюднюється Канцелярією Національних Зборів, 65 % бюджету 

LCP інвестується у виробництво та купівлю програм. Дедалі більша частка припадає на 

витрати на трансляцію цифрового наземного телебачення (25%), 10% загального бюджету 

мережі передбачені на накладні витрати.  

Рада Директорів. Голова Національних Зборів є екс-членом Ради Директорів. Усі 

політичні групи/партії Національної Асамблеї також мають представника у Раді Директорів, 

незалежно від кількості членів у групі. 

Мовлення/розповсюдження. На додаток до трансляції, на парламентському каналі La 

Chaîne, LCP транслюється цілодобово на телеканалах Alicebox, телевізорах Neufbox від SFR, 

Freebox TV, Bbox TV та Orange TV. 

Соціальні мережі: фейсбук2, твіттер3, гугл +4,  Dailymotion5. 

                                                           
1
 Le canal de l’Assemblée [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lcp.fr. 

2
 LCP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/LCP. 

3
 LCP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/LCP. 

4
 LCP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://plus.google.com/u/0/+lcpan. 
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Парламентський Канал об'єднує в рамках цього каналу дві програмні компанії LCP-

National Assembly та Public Sénat, де порівну ділиться ефірний час спільного каналу. 

LCP Супутник ASTRA 1M 

Astra 1M надає широкий спектр послуг мовлення, включаючи HDTV, а також інші 

широкосмугові та аудіовізуальні послуги з широкою зоною покриття по всій Європі. В таблиці 

наведено всі нові координати LCP на супутнику Astra 1M. 

Таблиця 16 

 
На сайті телеканалу можна переглянути розклад/програму каналу. 

 

 

 

 

Велика Британія 

 
 

Запущений  13 січня 1992 року; 25 
років тому (як 
парламентський канал) 
 

Власник  BBC 

Частка аудиторії  0,04% (квітень 2017 р., 
BARB) 
 

Попередня назва 
каналу  

Парламентський канал 
(1992–1998) 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Dailymotion [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dailymotion.com/LCP?retry. 

6
 LCP SATELLITE ASTRA 1M [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lcp.fr/page/nous-

recevoir. 
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Логотип BBC Parliament 
Наявність/присутність: 

Ефірне 
телебачення 

Terrestrial, 
Безкоштовний - канал 
232 

Супутникове Freesat - канал 
201, Sky (UK only) – 
канал 504, Astra 2E - 
10788 V 22000 5/6 

Кабельне Virgin Media (UK) -канал 
605, WightFibre - канал 
26  

Передача 
мультимедійних 
потоків 
 

BBC iPlayer, TVPlayer – 
пряма трансляція 
(тільки у Великій 
Британії) 

 

BBC Parliament7 - британський національний телеканал, який здійснює пряму та 

програмну трансляцію роботи Палати Громад, Палати Лордів, комітетів парламенту 

Сполученого Королівства, парламенту Шотландії, Лондонської асамблеї, Асамблеї 

Північної Ірландії та Уельської Асамблеї. Канал також транслює роботу Європейського 

Парламенту та щорічні конференції основних політичних партій та Конгресу Профспілок. У 

середньому, 1,2% всього населення Великобританії дивиться канал більше трьох хвилин 

принаймні один раз на тиждень.  

До того, як стати власністю BBC, цей канал був відомий як Парламентський канал, 

яким керувала компанія United Artists Cable, та фінансувався консорціумом британських 

операторів кабельного телебачення. Парламентський канал розпочав свою діяльність 13 

січня 1992 року як телевізійний канал. Канал був придбаний BBC у 1998 році, 

перейменований на "BBC Parliament". BBC Parliament є єдиним каналом BBC, який не 

транслюється у HD якості (крім BBC Red Button). 

BBC Parliament - єдиний у Великобританії телеканал, присвячений політиці, веб-

трансляція 24 години на добу. Крім висвітлення роботи Парламенту, BBC Parliament також 

транслює цілий ряд інших програм, взятих з усіх національних та міжнародних каналів BBC. 

Телеканал також транслює щорічні партійні конференції великих політичних партій 

Великобританії в повному обсязі, висвітлює менші партійні конференції, висвітлює роботу 

Генерального Синоду Церкви Англії, щорічне палатне засідання молодіжного парламенту 

Великобританії в Палаті Громад, засідання з усних свідчень Союзу молодіжних комітетів. 

Заснований королівською хартією, BBC є громадською службою, що фінансується за 

рахунок ліцензійних внесків, сплачених домашніми господарствами Великобританії. 

На сайті телеканалу також можна переглянути повну програму передач.8 

Соціальні мережі:  You Tube, Twitter 9. 

                                                           
7
 BBC Parliament [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Parliament.  

8
 Schedule [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bbc.co.uk/schedules/p00fzl73. 

9
 BBC Parliament [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/bbcparliament?lang=en. 
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Окрім національного телеканалу BBC Parliament, онлайн трансляції засідань обох 

Палат Парламенту та комітетів здійснює парламентське телебачення Parliamentlive.tv. 10  

Парламентський підрозділ із запису/реєстрації (The PRU - Parliamentary Recording Unit) 

адмініструє цей сайт.   

Цей веб-сайт доступний для перегляду на кількох пристроях - комп'ютері, мобільному 

телефоні та планшеті. Підтримувані браузери - це остання версія та попередня основна 

версія Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari та Opera. На сайті парламентського телеканалу 

міститься календар подій, що будуть транслюватися онлайн. 

Не всі місця в парламенті мають можливості для запису відео, тому в деяких випадках 

можуть бути створені тільки аудіозаписи певної події. Також є можливість завантажити відео 

та поділитися ним в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Google+ і Linkedin), також на 

сайті можна ознайомитися з Путівником/розкладом подій (по годинах тижня), що будуть 

транслюватися онлайн.  

 
 
Шотландія 

Як вже раніше зазначалося, телеканал BBC Parliament здійснює також трансляцію 

роботи Шотландського парламенту. Подібно до британського веб-сайту parliamentlive.tv, в 

Шотландії також існує Парламентське телебачення Шотландії11.  

Парламентське телебачення Шотландії здійснює пряму трансляцію засідань 

парламенту та комітетів онлайн. На сайті Парламентського телебачення Шотландії12 

міститься архів відео, який можна обрати за датою, палатою, комітетом, подією. Крім відео-

файлів, на цьому сайті можна знайти Офіційний звіт13, що є надійним письмовим свідченням 

(записи) того, про що йдеться на публічних зборах шотландського парламенту та його 

комітетів. Сюди входять: дебати про пропозиції та законопроекти, заява міністрів, години 

запитань, запити комітету та свідчення з сесій.  

Бюлетень справ (щоденний погодинний розклад/програма)14 міститься на сайті. Відео 

можна поділитись в соціальних мережах: Facebook, Twitter, Linkedin. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Parliamentlive.tv [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.parliamentlive.tv/Commons. 
11

 TODAY ON SCOTTISH PARLIAMENT TV [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.scottishparliament.tv. 
12

 Scottish Parliament TV [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.scottishparliament.tv/meetings. 
13

 About the Official Report [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/98008.aspx. 
14

 Business Bulletin [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bb.parliament.scot/#20171108. 
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Канада 

 

 
 
 

Запущений  жовтень 1992 р.  
 

Належить   Rogers Communications 
(41.58%); Shaw 
Communications 
(23.68%); Vidéotron 
(Quebecor) (21.81%); 
Cogeco (6.73%); 
Eastlink (3.77%); Others 
(2.43%). 

  

Логотип телеканалу CPAC TV Мова  Англійська, 
французька  

Область 
трансляції  
 

загальнонаціональна 

Раніше 
називався  

Канадський 
парламентський канал 
(CPaC) 
 

Доступність  Супутникове, 
кабельне, IPTV 

 

CPAC – канадський кабельний та супутниковий телевізійний канал, який є власністю 

консорціуму. Канал присвячений висвітленню державних та урядових справ, у тому числі 

здійсненню повного, безперервного подання матеріалів Палати Громад Канади з двома 

аудіоканалами, один – англійською мовою, інший - французькою. 

CPAC – канадська безкоштовна, неприбуткова, двомовна, ліцензійна телевізійна 

служба. Телеканал створений у 1992 році консорціумом кабельних компаній з метою 

збереження незалежного редакційного голосу демократичного процесу в Канаді. CPAC 

висвітлює інформацію про парламент, політику та державні справи в Канаді та у всьому світі. 

Канал транслює засідання парламентських комітетів Палати Громад та Сенату, періодичні 

засідання Верховного Суду, політичні конвенції, конференції та здійснює висвітлення 

загальних виборів.  

Починаючи з 1992 року, кабельна промисловість інвестувала в CPAC більше 50 

мільйонів доларів, і сьогодні програма CPAC транслюється кабельними, супутниковими та 

бездротовими/радіо дистриб’юторами в понад 11 мільйонів будинків у Канаді та в усьому 

світі через 24/7 Інтернет-трансляції, доступні на веб-сайті. 

Рада директорів КПК складається з представників кабельної промисловості, які 

керують загальним напрямком роботи мережі. Відповідальність за щоденні операції та 

редакційні рішення несе персонал CPAC. 
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CPAC не отримує державного фінансування, а також не є афілійованим з будь-яким 

державним департаментом або агентством. Частково фінансується канадськими 

кабельними, бездротовими та супутниковими компаніями.  

Крім того, засідання Палати та комітетів передаються через супутник та поширюються 

на Канадському Каналі Громадських Зв’язків (the Canadian Public Affairs Channel (CPAC)),15 

який використовує існуючу національну систему кабельного телебачення. Засідання 

Комітетів і Палати транслюються та записуються від початку роботи до перерви або 

відстрочки та розповсюджуються зовнішнім користувачам без редагування або перегляду. 

На сайті каналу можна оглянути онлайн-графік програм. 

CPAC подібний до служб інших країн, наприклад, C-SPAN (США), EuroparlTV (ЄС), La 

Chaîne parlementaire (Франція), Phoenix (Німеччина), BBC Parliament (Великобританія) та TV 

Câmara, TV Senado, TV Brasil, and TV NBR (Бразилія).  

Також Парламент Канади ParlVU16 пропонує пряму трансляцію засідань Палати 

Громад, Сенату та публічних комітетів (трансляція на вимогу), які можна переглянути, 

використовуючи мобільні та стаціонарні комп’ютери. ParlVU також надає можливість 

редагувати та завантажувати відео- та аудіо-файли з архіву (в деяких випадках потрібно 

отримати дозвіл спікера). Разом з аудіо- та відео-файлами надається короткий опис: номер 

засідання Палати Громад/Сенату чи назва комітету, де проходить засідання, 

місцезнаходження, розклад та контактна інформація. 

Соціальні мережі: Facebook 17, Twitter 18, You Tube19.  

Доступний повний розклад20, що містить короткий опис кожної передачі. Можна 

роздрукувати розклад21, обрати за часовим поясом. 

  

 

 

Інформацію підготувала Валентина Головань, 

аналітик ЄІДЦ  

                                                           
15

 The Canadian Public Affairs Channel (CPAC) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.cpac.ca/en. 
16

 Welcome to ParlVU [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/en. 
17

 CPAC - Cable Public Affairs Channel [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.facebook.com/CPACTV. 
18

 CPAС [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/cpac_tv. 
19

 CPAC [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/user/cpac/. 
20

 Full Schedule [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cpac.ca/en/full-schedule/. 
21

 CPAC Schedule [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cpac.ca/emailers/print_schedule-
en.php. 


