
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2214 

 

17.12.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 
 

Про призначення позапланової перевірки 

РАДІООРГАНІЗАЦІЇ «РАДІОКОМПАНІЯ  

«МЕРІДІАН» У ФОРМІ ПП, м. Краматорськ  

Донецької обл. (НР № 00120-м від 14.08.2014,  

проводове радіомовлення, позивні: «Говорить Краматорськ») 
 
 

За результатами моніторингу мовлення РАДІООРГАНІЗАЦІЇ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «МЕРІДІАН» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА, м. Краматорськ Донецької обл., НР № 00120-м від 

14.08.2014, здійсненого 01.12.2015 секретаріатом представника Національної 

ради у Донецькій області, зафіксовано розміщення в ефірі о 14:01 музичного 

твору «Гимн прокуратуры России», який містить популяризацію та пропаганду 

органу держави-агресора, що є порушенням абзацу четвертого частини другої 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування війни, 

агресивних дій або їх пропаганди) та статті 28 Закону України «Про 

інформацію» (Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини). 

Розглянувши результати моніторингу РАДІООРГАНІЗАЦІЇ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «МЕРІДІАН» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА, м. Краматорськ Донецької обл., за 01.12.2015, керуючись 

статтями 13, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», пунктом 4.11 Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015, 

абзацом третім пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада  

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності РАДІООРГАНІЗАЦІЇ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «МЕРІДІАН» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 



ПІДПРИЄМСТВА, м. Краматорськ Донецької обл. (НР № 00120-м від 

14.08.2014), з метою перевірки дотримання вимог абзацу четвертого частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (не 

допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування 

війни, агресивних дій або їх пропаганди) та статті 28 Закону України «Про 

інформацію» (інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Копію цього рішення Національної ради надіслати до Служби безпеки 

України для врахування в роботі. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 

 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 
 


