
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 677 

 

27.05.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 15
  

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «СЛАВІЯ»,  

м. Пологи Запорізької обл. 

(НР № 01524-м від 05.08.2019, 

ефірне мовлення, позивні: «Славія») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ»,  

м. Пологи Запорізької обл. (НР № 01524-м від 05.08.2019), за 23.06.2020 у 

передачі «На хвилі бажань» зафіксовано ознаку порушення ліцензіатом вимог 

абзацу десятого частини другої статті 6 та пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.07.2020 рішенням № 841 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 26.11.2020 № 1451) було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СЛАВІЯ», м. Пологи Запорізької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/213 від 27.11.2020 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СЛАВІЯ», м. Пологи Запорізької обл. (місцеве ефірне мовлення, позивні: 

«Славія»), за результатами якої складено Акт № 205 від 29.12.2020. 

Про проведення безвиїзної перевірки Національна рада повідомила 

ліцензіата письмово (вих. № 17/1611 від 30.11.2020). 

У ході перевірки на підставі моніторингу за 23.06.2020 та за результатами 

аналізу наданих документів ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ»,  

м. Пологи Запорізької обл., у передачі «На хвилі бажань» зафіксовано 

трансляцію (о 17.45) музичного твору «Офіцери» («Офицеры») у виконанні діяча 

культури (співака) Газманова Олега Михайловича, прізвище якого з 08.08.2015 

міститься в Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 

оприлюдненому на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв – 

Міністерства культури та інформаційної політики України, що є порушенням 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:  

- абзацу десятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 

одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається 



фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям 

(псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, 

що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи 

діалогів, режисер-постановник, продюсер);  

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).  

Розглянувши Акт № 205 від 29.12.2020 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ», м. Пологи Запорізької обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

абзацом десятим частини другої статті 6, пунктом а) частини першої статті 59, 

частиною першою статті 70, частинами першою, третьою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 

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. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ»,  

м. Пологи Запорізької обл., абзацу десятого частини другої статті 6, пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ», м. Пологи Запорізької обл., 

НР № 01524-м від 05.08.2019, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ»,  

м. Пологи Запорізької обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Після 

закінчення строку, який був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності 

у відповідність до вимог чинного законодавства, Національна рада може 

призначити позапланову перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СЛАВІЯ», м. Пологи Запорізької обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СЛАВІЯ», м. Пологи Запорізької обл. 

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 члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


