
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 584 

 

 

31.07.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

Про результати позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, 

 (НР № 00020-м від 11.04.2014, 

ефірне РМ, позивні: «Радио Шансон») 

 

 

За результатами позапланової перевірки ТОВ «ТРК «ШАНСОН»,  

м. Київ, НР № 00020-м від 11.04.2014 (ефірне радіомовлення, позивні: «Радио 

Шансон»), здійсненої  25.07.2014 у зв’язку зі зверненням  

гр. Атаманюка Н.П. (вх. № 15а/391-а від 09.07.2014), на підставі результатів 

моніторингу ліцензіата від 08.07.2014 на частоті 101,9 МГц у м. Києві було 

зафіксовано о 22:05 в передачі «КПЗ» порушення вимог  

абзаців 4, 12 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»  

(не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до 

розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; здійснення інших 

вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність).    

Тож, в інтересах інформаційної безпеки України, керуючись  

пунктом а) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 2, 5  

та 6 статті 72, частиною 1 статті 73, частиною 1 статті 74,  

частинами 1 та 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України 

 «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ,  

НР № 00020-м від 11.04.2014, абзаців 4, 12 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», враховуючи заходи, вжиті творчим колективом 

ТОВ «ТРК «ШАНСОН»,  м. Київ. 

2. Вказати керівнику ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ,  

НР № 00020-м від 11.04.2014, на неприпустимість у подальшому порушень 

вимог чинного законодавства.   

3.  Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТРК «ШАНСОН»,  м. Київ. 



4.  Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління ліцензування телерадіомовлення та управління 

правового забезпечення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


