НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 797
11.07.2018

м. Київ

Протокол № 16

Про результати планової виїзної перевірки
КП ТРК «Акцент», м. Шостка Сумської обл.
(НР № 0764-м від 09.12.2008,
проводове мовлення, позивні: «Радіо «Акцент»)

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/129 від 05.04.2018
було здійснено планову виїзну перевірку КП ТРК «Акцент», м. Шостка Сумської
обл., за результатами якої складено АКТ № 143 від 16.05.2018.
У ході перевірки зафіксовано порушення частини четвертої статті 35 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення» (У разі виникнення підстави для
переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової
форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника
(співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат
зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про
переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими
заявником копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення
ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників)
та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості
про структуру власності з урахуванням внесених змін), оскільки ліцензіат
протягом 30 робочих днів не подав до Національної ради заяву про
переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною:
складу наглядових органів (зміни відбулися 12 травня 2017 року):
за ліц. - Нога Микола Петрович, Волинець Тетяна Валеріївна, Федоренко
Вікторія Анатоліївна, Коваленко Ірина Олексіївна;
факт. - Горшкова Вікторія Миколаївна та Радченко Олександр Вікторович;
відрізків часу для міськрайонного мовлення, оскільки згідно з рішенням
Національної ради від 23.03.2017 № 410 (Про переоформлення ліцензій на
мовлення НТКУ, м. Київ, на ПАТ «НСТУ», м. Київ, та щодо продовження строку
дії ліцензій на мовлення згідно з додатком 2 до рішення (програма УР-1))
міськрайонне мовлення повинно здійснюватися у відрізках часу 06:30-06:45,
проте КП «ТРК «Акцент», м. Шостка, не переоформило ліцензію і здійснює
мовлення у суботу у відрізку часу 15:15-16:15.
Розглянувши АКТ № 143 від 16.05.2018 планової виїзної перевірки КП ТРК
«Акцент», м. Шостка Сумської обл., керуючись частиною четвертою статті 35,
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. Перенести розгляд питання «Про результати планової виїзної перевірки
КП ТРК «Акцент», м. Шостка Сумської обл. (НР № 0764-м від 09.12.2008,
проводове мовлення, позивні: «Радіо «Акцент»)» на наступне засідання у зв’язку
з відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого представника КП
ТРК «Акцент», м. Шостка Сумської обл.
2. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
Голова Національної ради
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