НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1525
10.12.2020

м. Київ

Протокол № 32

Про внесення змін до рішення Національної ради від 20.08.2020 № 961
«Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ (НР № 00020-м від 11.04.2014,
загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: «РАДІО ШАНСОН»)»

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, керуючись пунктом 10 розділу
VII Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм,
проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої
рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення
Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), частиною першою
статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону
України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,
Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Національної ради від 20.08.2020 № 961 «Про
призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ
(НР № 00020-м від 11.04.2014, загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: «РАДІО
ШАНСОН»)», виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

Додаток
до рішення Національної ради
10.12.2020 № 1525
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки
ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ (НР № 00020-м від 11.04.2014,
загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: «РАДІО ШАНСОН»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ШАНСОН»,
м.
Київ
(ліцензія
на
мовлення
НР № 00020-м від 11.04.2014), за 17.07.2020 зафіксовано трансляцію
(о 06.08) пісні «Старая» у виконанні Настасьї Самбурської з використанням
брутальних слів та висловів (обсценної лексики):
Мечтают подруги потрахаться в Турции,
Мечтают о сиськах, чтоб мальчикам нравиться.
Тупые, надутые, тощие курицы,
А я вот мечтаю – состариться.
Отъем, наконец, как у Дженнифер жопу,
Скрывать перестану я складки на теле,
Устрою неделю пирожных и тортов,
Це́лую, сука, неделю.
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.
Поставлю для секса диван у окошка
Пусть в доме напротив завидуют, суки.
Я буду бухать и не понемножку,
А так бухать, чтоб дрожали руки!
Со SPA-салонами сразу рассорюсь,
Всех косметологов брошу в печали,
И с радостью в сердце мгновенно покроюсь
Морщинами, цыпками и прыщами!
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.
Покрашу я волосы в цвет морковки,
Грудь отращу чуть пониже колен
И сделаю синие татуировки

В виде больших и маленьких членов.
Не буду искать олигарха достойного,
С простым мужиком оторвусь и задаром я.
Жизнь - такая штука прикольная,
Когда ты кошёлка старая.
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.
Старая! Я старая! Старая! Старая!
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.
Я стану старая, старая, старая,
Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя,
Секрет подругам усталым раскрою я.
Бабло и слава любит тех, кто любит себя.

Поширення брутальної (обсценної) лексики в радіоефірі у час, доступний
для прослуховування неповнолітньою аудиторією, є ознакою порушення вимог
Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини першої (При створенні, підготовці та розповсюдженні
телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної
послуги зобов`язані дотримуватися вимог законодавства України про захист
суспільної моралі) та частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям
забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які
можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку
неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з
23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі
повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі
програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).
Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, за 17.07.2020, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення», абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу VII

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення
перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням
Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від
09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ШАНСОН», м. Київ (НР № 00020-м від 11.04.2014), з метою перевірки
дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини першої (При створенні, підготовці та розповсюдженні
телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної
послуги зобов`язані дотримуватися вимог законодавства України про захист
суспільної моралі) та частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям
забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які
можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку
неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з
23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі
повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі
програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).
2. Встановити строк проведення перевірки – з 24.12.2020 по 13.01.2021
включно.
3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, у термін до 30.12.2020 надати
Національній раді шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601,
документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки:
- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 17.07.2020, завірену
підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії;
- завірену керівником копію ефірного плей-листа за 17.07.2020 із переліком
пісень, які транслювались в ефірі радіокомпанії.
4.
Рекомендувати
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, у
термін до 30.12.2020 надати Національній раді письмові пояснення, а також
матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності
телерадіокомпанії.
5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення
позапланової безвиїзної перевірки.

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
Т.в.о. начальника управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

/підпис/

Дмитро ШВИДЧЕНКО

