
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1 

 

14.01.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 1 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ 

(НР № 00020-м від 11.04.2014,  

ефірне мовлення, позивні: «РАДІО ШАНСОН») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/196 від 20.11.2020 

було проведено планову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, за 

результатами якої складено Акт № 173 від 16.12.2020. 

У ході перевірки ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, на підставі моніторингу 

від 11.12.2020 встановлено невідповідність обсягу мовлення на частоті  

106,7 МГц у м. Кропивницькому умовам ліцензії. 

Мовлення за ліцензією має здійснюватися загальним обсягом 21,81 год. 

(середньодобово) у часові проміжки: 06:00-06:45; 06:55-08:10; 08:30-15:40; 

16:00-18:10; 19:00-20:00; 20:30-06:00 (зокрема, з понеділка по п’ятницю). 

Фактично моніторингом за 11.12.2020 (п’ятниця) зафіксовано цілодобове 

мовлення ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, на частоті 106,7 МГц у  

м. Кропивницькому.  

У ході перевірки ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, було з’ясовано, що така 

невідповідність умовам ліцензії була спричинена тим, що АТ «НСТУ», м. Київ, 

яке теж мало ліцензію на решту відрізків на частоті 106,7 МГц у  

м. Кропивницькому, припинило мовлення, а Концерн РРТ як оператор 

телекомунікацій не переключає сигнал програм ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, 

на зазначених відрізках часу.  

Частоту 106,7 МГц у м. Кропивницькому вилучено з ліцензії АТ «НСТУ», 

м. Київ, рішенням Національної ради від 09.10.2019 № 1472 відповідно до 

поданої заяви про переоформлення. 

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги, що 27.02.2020 

ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, подало до Національної ради заяву про видачу 

ліцензії на вивільнені відрізки часу та сплатило грошовий внесок під конкурсну 

гарантію. Конкурс не відбувся у зв’язку із його скасуванням. 

У зв’язку з тим, що переключення сигналів мовників на спільній частоті має 

здійснювати безпосередньо Концерн РРТ як оператор телекомунікацій, 

порушень у діяльності ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, плановою перевіркою 

не зафіксовано. 

Розглянувши матеріали планової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «ШАНСОН», 

м. Київ (ефірне мовлення, позивні: «РАДІО ШАНСОН»), заслухавши пояснення 



уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною першою статті 

70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про результати планової виїзної перевірки ТОВ «ТРК 

«ШАНСОН», м. Київ, взяти до відома. 

2. Вказати ліцензіату ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ, на необхідність 

виконання договору із Концерном РРТ щодо трансляції своїх програм на частоті 

106,7 МГц у м. Кропивницькому виключно в часові проміжки, передбачені 

умовами ліцензії НР № 00020-м від 11.04.2014. 

3. Представнику Національної ради у Кіровоградській області через два 

місяці з дня прийняття цього рішення здійснити моніторинг мовлення ТОВ «ТРК 

«ШАНСОН», м. Київ, на частоті 106,7 МГц у м. Кропивницькому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТРК «ШАНСОН»,  

м. Київ. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК 

«ШАНСОН», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


