
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1986 

 

15.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «АКС», м. Херсон  

(НР № 0371-м від 05.12.2007, 

проводове мовлення, позивні: «Говорить Херсон. В ефірі радіо «АКС») 

 

До Національної ради надійшло звернення голови Херсонського міського 

Меджлісу Ібрагіма Сулейманова (вх. № 24/2974 від 27.04.2016) щодо трансляції 

25.04.2016 в ефірі ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС», м. Херсон, передачі 

«Відкритий мікрофон», ведучий якої, на думку заявника, нав’язує слухачам 

негативне ставлення до кримськотатарського народу.  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 09.06.2016 рішенням  

№ 1242 було призначено позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія 

«АКС», м. Херсон. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/295 від 16.06.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС»,  

м. Херсон (місцеве проводове мовлення, позивні: «Говорить Херсон. В ефірі 

радіо «АКС»), за результатами якої складено Акт № 2(І)ПП/ХН30.06.2016 від 

30.06.2016. 

Повідомлення щодо здійснення позапланової перевірки  

ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС», м. Херсон, передано нарочно  

(вих. № 17/1780 від 16.06.2016).  

У ході перевірки на підставі результатів моніторингу від 25.04.2016  

о 14:00 зафіксовано трансляцію передачі «Відкритий мікрофон», зміст якої 

свідчить про наявність порушення частини першої статті 28 Закону України 

«Про інформацію» (Інформація не може бути використана для закликів до 

повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини), оскільки у висловлюваннях ведучого наводиться інформація, 

яка в умовах інформаційної війни може бути використана для розпалювання 

національної ворожнечі: «У чому причини терористичного акту на 

Херсонщині? […] Версія сьома – національно-етнічна […]. Чи звернули ви, 

шановні читачі, увагу на те, що з певних часів у нашій області намагаються 

«застовпити» за собою певні позиції люди, які називають себе «активістами 

кримськотатарського народу»? Саме вони стали ініціаторами ряду дій, які 

мали шалений розголос і негативні наслідки як для мешканців нашої області, 
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так і всієї держави […]. В останні кілька місяців ці люди пропонують свої 

послуги по «збереженню миру» в нашій області. І це при тому, що ми їх сюди 

не запрошували. У діях, які вони вчиняють, можна простежити ті самі 

«дестабілізуючи фактори», від яких вони й збираються нас «боронити». 

Виходить, що саме через їх дії ситуація в області постійно дестабілізується? 

Заяви, дії, іноді просто відверті провокації. Це робиться із далекоглядним 

прицілом? Лідери кримськотатарського народу заявили, що в області існують 

проблеми із спокоєм, і що вони беруться «охороняти» кілька районів області, 

для того, аби ситуація була під контролем. Цікаво, чи випадково це ті райони, 

які мають прямий вихід на узбережжя морів? Що виправдовує їх дії? Де привід 

для них? Де потреба? А ось вона – «терористичний» акт. Не дуже 

жертовний, але резонансний. Чим вам не привід зайняти «оборону»? Чим не 

виправдання виведення «патрулів»? Чому вони не просто пропонують свої 

послуги, а нав’язують їх, іноді ставлять громадськість перед фактом: «Ми 

будемо це робити!». Чому? Навіщо? Кому від цього зиск? У керівництві 

«активістів» заявляють, що вони узгоджують дії на міжнародному рівні, що є 

організації, які надають їм фінансову допомогу у формуванні збройних загонів. 

Керівники кримських татар заявили, що на їх думку, цей «терористичний» акт 

спрямований проти татар. Чому? Тому, що десь поруч знаходиться мечеть. 

Тоді чому автомобіль опинився за кілька кварталів, а не під самою мечеттю? І 

таких «чому» кілька десятків…». 

Розглянувши звернення голови Херсонського міського Меджлісу Ібрагіма 

Сулейманова (вх. № 24/2974 від 27.04.2016) та Акт № 2(І)ПП/ХН30.06.2016 від 

30.06.2016 позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС», м. Херсон, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною другою статті 6, 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», частиною першою статті 28 

Закону України «Про інформацію», 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 «АКС»,  

м. Херсон, частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» 

(Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини), оскільки 25.04.2016 зафіксовано трансляцію передачі 

«Відкритий мікрофон», в якій висловлювання ведучого містять інформацію, що 

в умовах інформаційної війни може бути використана для розпалювання 

національної ворожнечі. 
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2. ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС», м. Херсон, НР № 0371-м від 

05.12.2007, оголосити попередження. 

3. Вказати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС», м. Херсон, на 

неприпустимість в подальшому порушення чинного законодавства. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія 

«АКС», м. Херсон. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «Телерадіокомпанія «АКС», м. Херсон. 

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 С. Костинського. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


