
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2484 

 

24.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 40 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ  

(НР № 00020-м від 11.04.2014, 

ефірне мовлення, позивні: «Радио Шансон») 

 

За результатами моніторингу ефіру ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ШАНСОН», м. Київ, здійсненого 14.08.2016 на частоті 101,9 МГц у м. Києві 

відповідно до ліцензії НР № 00020-м від 11.04.2014, зафіксовано ознаки 

порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення».  

Крім того, до Національної ради надійшло звернення гр. Горянської Анни 

(вх. № 24а/717 від 22.08.2016), переслане Міністерством інформаційної 

політики України за належністю, щодо трансляції 14.08.2016 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, пісні, яка прославляє героїзм 

військових держави-агресора. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.08.2016 рішенням  

№ 1874 було призначено позапланову перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/455 від 04.10.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ШАНСОН», м. Київ (ефірне мовлення, позивні: «Радио Шансон»), за 

результатами якої складено Акт № 68ПП/Кв/П/16 від 21.10.2016. 

У ході перевірки на підставі результатів моніторингу від 14.08.2016 

зафіксовано трансляцію музичного твору Аріни Крамер «Сегодня все 

спокойно» («Спецназ»), у якому містяться рядки: «Солдат своей страны, ты 

заслужил награду […] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаёшь, и в дом 

друзья приходят в августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты 

берёшь и льются песни русского спецназа…», що свідчить про популяризацію 

та пропаганду правоохоронного органу держави-агресора, 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 Акт № 68ПП/Кв/П/16 від 21.10.2016 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною другою 

статті 6, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та 



шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74, частинами першою та другою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частиною першою статті 28 Закону України 

«Про інформацію», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України 

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

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ШАНСОН», м. Київ, абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. Вказати ліцензіату ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН»,  

м. Київ, на неприпустимість в подальшому порушення чинного законодавства. 

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

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

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


