
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1946 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл.  

(НР № 01362-м від 07.09.2018,  

ефірне мовлення, позивні: «Дані») 

 

Згідно з Указом Президента України від 23.08.2019 № 621/2019 «Про День 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України» 29.08.2021 в Україні відзначався День 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України. 

За результатами моніторингу телерадіопрограми ТОВ «ДАНІ-

ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл. (ліцензія на мовлення  

НР № 01362-м від 07.09.2018), за 29.08.2021 зафіксовано трансляцію 

аудіовізуальних творів мажорного звучання: «Кохання-зітхання» («Любовь-

морковь») у виконанні Олі Полякової (початок о 07:57), «Зроби мені хіп-хоп» у 

виконанні гурту «Танок на майдані Конґо» (початок о 22:05), що є ознаками 

порушення вимог: пункту 7 Правил ведення мовлення телерадіоорганізаціями у 

дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затверджених рішенням 

Національної ради від 23.07.2015 № 1146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11.08.2015 за № 967/27412 (у редакції рішення Національної ради від 

12.02.2021 № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2021 за 

№ 541/36163; далі – Правила); пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Крім того, за результатами моніторингу телерадіопрограми ТОВ «ДАНІ-

ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл. (ліцензія на мовлення  

НР № 01362-м від 07.09.2018), за 29.08.2021 зафіксовано трансляцію (початок  

о 15:05) аудіовізуального твору «Удвох» («Вдвоём») у виконанні Наргіз та 

Фадєєва Максима Олександровича, прізвище якого внесено 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 – Міністерства культури та 

інформаційної політики України, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог 

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

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
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У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.09.2021 рішенням № 1282 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», 

м. Балаклія Харківської обл.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/213 від 17.09.2021 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», 

м. Балаклія Харківської обл. (місцеве ефірне мовлення, позивні: «Дані»), за 

результатами якої складено Акт № 188 від 18.10.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ліцензіату було 

направлено лист рекомендованою поштою (вих. № 17/1688 від 20.09.2021). 

Відповідно до пункту третього рішення  від 16.09.2021 № 1282 Національна 

рада зобов’язала ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., у 

термін до 05.10.2021 надати Національній раді документи та матеріали, 

необхідні для проведення перевірки:   

 фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 29.08.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою радіокомпанії; 

 завірену керівником копію ефірного плей-листа за 29.08.2021 із 

переліком пісень, які транслювались в ефірі радіокомпанії. 

Також відповідно до пункту 4 вище вказаного рішення було рекомендовано 

у термін до 05.10.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: 

м. Харків, майдан Свободи, 5, 6-ий під’їзд, 6 поверх, к.122, письмові пояснення, 

а також матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

радіокомпанії. 

ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., до 05.10.2021 в 

повному обсязі надало документи та матеріали, що стосуються предмету 

перевірки у встановлений Національною радою термін. 

У своєму поясненні керівник ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія 

Харківської обл., не погоджується з вищезазначеними порушеннями, оскільки 

вважає, що пісня «Кохання-зітхання» («Любовь-морковь») у виконанні  

Олі Полякової, яка лунала в ефірі ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія 

Харківської обл., 29.08.2021 (початок о 07:57), має мінорне звучання, 

посилається на мінорний лад, зокрема на те, що пісня починається та 

закінчується на мінорний тризвук. 

Пісню «Зроби мені хіп-хоп» у виконанні гурту «Танок на майдані Конго», 

яка лунала в ефірі ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., 

29.08.2021 (початок о 22:05), ліцензіат також вважає композицією мінорного 

звучання через повільний, на його думку, темп.  

Недотримання абзацу десятого частини другої статті 6 та пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензіат 

пояснює тим, що в своїй діяльності не використовує аудіовізуальні твори, а 

тільки музичні твори (з текстом або без тексту), тому взагалі не може проводити 

трансляцію аудіовізуальних творів і відповідно порушити вимогу абзацу 

десятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

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

рада як державний орган, що здійснює нагляд за дотриманням законодавства у 
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галузі телебачення і радіомовлення, зважаючи на важливість та актуальність 

питання захисту інформаційної безпеки, зверталася до Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України (вих. № 13/10 

від 23.03.2021) з проханням надати роз’яснення щодо практичної реалізації 

положень абзаців дев’ятого та десятого частини другої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», а саме: чи поширюються ці норми закону на 

радіокомпанії в разі трансляції ними: 

музичних творів у виконанні осіб, прізвища яких містяться 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; 

радіопередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять 

популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, 

що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. 

  Зважаючи на те, що Закон України «Про телебачення і радіомовлення» 

послуговується однаковими підходами і вимогами до змістовної складової 

контенту як телевізійних, так і радіопередач, Комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Верховної Ради України у листі-відповіді повідомив про 

свій висновок: «Приписи, викладені в абзацах дев’ятому та десятому частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», стосуються 

також радіомовлення» (вх. № 03/31 від 12.03.2021). 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

29.08.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів ТОВ 

«ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., зафіксовано трансляцію 

аудіовізуальних творів мажорного звучання: «Кохання-зітхання» («Любовь-

морковь») у виконанні Олі Полякової (початок о 07:57), «Зроби мені хіп-хоп» у 

виконанні гурту «Танок на майдані Конґо» (початок о 22:05), що є порушенням 

вимог: 

 пункту 7 Правил (У день пам’яті телерадіоорганізації, що здійснюють 

радіомовлення, припиняють трансляцію: музичних передач, що містять твори 

мажорного звучання); 

 пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; виконувати рішення Національної ради 

та судових органів). 

Крім того, за результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ДАНІ-

ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., за 29.08.2021 зафіксовано 

трансляцію (початок о 15:05) аудіовізуального твору «Удвох» («Вдвоём») у 

виконанні Наргіз та Фадєєва Максима Олександровича, прізвище якого внесено 

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 – Міністерства культури та 

інформаційної політики України, що, зважаючи на лист Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України (вх. № 03/31 від 
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12.03.2021),  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 № 188 від 18.10.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., врахувавши лист 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради 

України (вх. № 03/31 від 12.03.2021), заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктом 7 Правил, абзацом десятим 

частини другої статті 6, пунктами а), б) частини першої статті 59, 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», 

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 «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія 

Харківської обл., абзацу десятого частини другої статті 6, пунктів а), б) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пункту 7 

Правил ведення мовлення на теле - і радіоканалах у дні трауру (скорботи, 

жалоби) та дні пам’яті, затверджених рішенням Національної ради від 23.07.2015 

№ 1146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за  

№ 967/27412 (у редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 95, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2021 за № 541/36163), 

Указу Президента України від 23.08.2019 № 621/2019 «Про День пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України». 

2. ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл.,  

НР № 01362-м від 07.09.2018, оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., на 

неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», 

м. Балаклія Харківської обл. 



5 

 

5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської 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 

 

 


