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Про розгляд питання щодо виконання 

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, 

п. 2 рішення (розпорядження)  

Національної ради від 17.09.2014 № 923 

(НР № 1746-м від 11.02.2013, ефірне РМ,  

позивні: «Радио Шансон») 

 

Національна рада розглянула питання «Про результати планової перевірки 

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ (НР № 1746-м від 11.02.2013, ефірне РМ, позивні: 

«Радио Шансон»)» та ухвалила рішення від 17.09.2014 № 923, яким взяла до 

відома наявність порушення умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення. 

Пунктом два цього рішення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН»,  

м. Київ, було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у 

відповідність до умов діючої ліцензії та вимог чинного законодавства, упродовж 

двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт. 

На виконання рішення ліцензіат надав звіт про приведення своєї діяльності у 

відповідність до умов ліцензії та вимог чинного законодавства. Але результати 

добового моніторингу, здійсненого 20.10.2014 у м. Тернополі, не підтверджують 

достовірність звітної інформації. 

Таким чином, ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, не 

виконало п. 2 рішення (розпорядження) Національної ради від 17.09.2014  

№ 923 про усунення порушення і приведення діяльності у відповідність до 

чинного законодавства та умов ліцензії.  

У зв’язку з цим, на підставі ст. 13, 17, 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», керуючись ч. 5 ст. 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати невиконання ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН»,  

м. Київ, п. 2 рішення (розпорядження) Національної ради від 17.09.2014  

№ 923. 

2. Призначити позапланову перевірку діяльності  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, НР № 1746-м від 



 

11.02.2013, на предмет дотримання вимог ч. 8 ст. 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та ч. 1 ст. 8 Закону України «Про рекламу». 

3. Копію цього рішення Національної ради 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 В. Севрюкова. 
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