
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2306 

 

08.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 37 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ 

(НР № 00020-м від 11.04.2014,  

ефірне РМ, позивні: «Радио Шансон») 

 

За результатами моніторингу ефіру ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ШАНСОН», м. Київ, здійсненого 02.11.2016 на частоті 101,9 МГц у м. Києві 

відповідно до ліцензії НР № 00020-м від 11.04.2014, зафіксовано (о 19:22) 

трансляцію музичного твору Дениса Майданова «Тихий океан», у якому 

містяться рядки: «Недели похода - такая работа. Есть Родине верно служить. 

Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. 

Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. 

Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот!», які 

свідчать про популяризацію і пропаганду військово-морських сил держави-

агресора, що є ознакою порушення 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). 

Розглянувши результати моніторингу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ШАНСОН», м. Київ, від 02.11.2016, керуючись статтями 13, 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», абзацом п`ятим пунктом 4.11 Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 року  

№ 287/2015 (Пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки є: протидія 

інформаційним операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю 

і поширенню спотвореної інформації, захист національних цінностей та 

зміцнення єдності українського суспільства), керуючись абзацами 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 ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 



«ШАНСОН», м. Київ (НР № 00020-м від 11.04.2014), 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). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення  на 

проведення позапланової перевірки. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 


