
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 485 

 

31.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл.,  

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00452-м від 16.09.2011)  

(багатоканальне, логотип: комбінована літера «А» в правому нижньому куті екрана) 

 

 

До Національної ради 26.01.2015 надійшла заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл. (місцезнаходження: просп. Леніна, 

157, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93113; директор Анастасія Олександрівна 

Пазиняк), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00452-м від 

16.09.2011 (багатоканальне місцеве телебачення, телемережа МХ-5, 1 канал, 

обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною власників, керівника, 

складу редакційної ради, приведенням програмної концепції мовлення у 

відповідність до рішення Національної ради від 21.05.2015 № 711. 

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» при виникненні підстав для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності 

ліцензіата він зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до Національної 

ради заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи або їх 

нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни. 

Відповідно до наданої нотаріально завіреної копії статуту ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл., 

державну реєстрацію змін власників проведено 20 березня 2013 року. 

Керуючись пунктом б) частини 5 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. У зв’язку з несвоєчасним поданням заяви про переоформлення ліцензії, 

на підставі пункту б) частини 5 статті 37 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», звернутись до суду про анулювання ліцензії на мовлення  

НР № 00452-м від 16.09.2011 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АКЦЕНТ»,  

м. Лисичанськ Луганської обл. 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/  О. Герасим’юк 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  К. Котенко 
 

 


