
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 919 

 

15.07.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

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

(НР № 00451-м від 21.03.2009,  

ефірне ТБ, логотип: комбінована літера «А»  

в правому нижньому куті екрана) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшли звернення народних депутатів України 

Вельможного С.А. (вх. № 3а/17 від 25.05.2020) та Сухова О.С. (вх. № 3а/18 від 

25.05.2020) з наріканням на трансляцію ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл. (ліцензія на мовлення  

НР № 00451-м від 21.03.2009), 09.05.2020 сюжетів, які, на думку заявників, 

містять пропаганду символіки комуністичного тоталітарного режиму. 

На лист представника Національної ради у Луганській області (від 

22.05.2020) з вимогою надати запис ефіру за 08.05.2020-10.05.2020 керівництво 

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

надіслало лист-відповідь (від 25.05.2020 вих. № 20), в якому було повідомлено 

про наявність запису лише за 08.05.2020 і було додано запис тільки за вказану 

дату. Записи ефіру телеканалу за 09.05.2020 та 10.05.2020 ТОВ 

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

представнику Національної ради у Луганській області разом з листом від 

09.06.2020 № 21. 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ 

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

(НР № 00451-м від 21.03.2009), здійсненого секретаріатом представника 

Національної ради у Луганській області за записами ефіру, наданими 

ліцензіатом, у випусках передачі «Новини ТРК «АКЦЕНТ» 08.05.2020 (з 

07:01:06 по 07:08:14, з 07:46:28 по 07:53:35, з 18:01:11 по 18:15:18), 09.05.2020 

(з 07:01:11 по 07:15:18, з 18:01:10 по 18:15:15) та 10.05.2020 (з 07:01:10 по 

07:15:15, з 18:01:10 по 18:15:15) зафіксовано трансляцію сюжету, присвяченого 

святкуванню в м. Лисичанську Луганської обл. 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, під час якого учасники заходу 

використовували символіку комуністичного тоталітарного режиму: державний 

прапор СРСР (червоний стяг із зображенням у верхньому лівому куті – біля 

древка – золотих серпа та молота і над ними обрамлену золотою каймою 

п’ятикутну червону зірку), п’ятикутну червону зірку із зображенням серпа та 

молота (на стилізованому до події одязі співробітниць Лисичанського міського 
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палацу культури), що є ознаками порушення ліцензіатом вимог Закону України 

«Про телебачення і раідомовлення»: 

- частини шостої статті 9 (Мовник не має права розповсюджувати 

аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний 

характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, 

злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 

автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком 

української науки та культури), працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, 

встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

а також вимог Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки»: 

- частини першої статті 3 (Пропаганда комуністичного та/або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки 

визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного 

тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму та заборонена законом); 

- частини першої статті 4 (Виготовлення, поширення, а також публічне 

використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у 

вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), 

інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій 

території України заборонено). 

Розглянувши звернення народних депутатів України Вельможного С.А. 

(вх. № 3а/17 від 25.05.2020) та Сухова О.С. (вх. № 3а/18 від 25.05.2020), листи 

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

(вих. № 20 від 25.05.2020, вих. № 21 від 09.06.2020), а також результати 

моніторингу телепрограми ліцензіата за 08.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020, 

керуючись частиною першою статті 70, статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацами 

третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу VII Інструкції про 

порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 



3 

09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл. (НР № 00451-м від 21.03.2009), з 

метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини шостої статті 9 (Мовник не має права розповсюджувати 

аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний 

характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, 

злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 

автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком 

української науки та культури), працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, 

встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 30.07.2021 по 13.08.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

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

термін до 03.08.2021 надати представнику Національної ради у Луганській 

області Горобцю В.І. шляхом надсилання на адресу: вул. Шевченка, 3, офіс 2, 

м. Сєвєродонецьк Луганської обл., 93404, документи та матеріали, необхідні 

для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 08.05.2020, 

09.05.2020 та 10.05.2020, завірену підписом керівника та печаткою 

телерадіокомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 08.05.2020, 09.05.2020 та 

10.05.2020 із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телерадіокомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АКЦЕНТ»,  

м. Лисичанськ Луганської обл., у термін до 03.08.2021 надати представнику 

Національної ради у Луганській області Горобцю В.І. шляхом надсилання на 

адресу: вул. Шевченка, 3, офіс 2, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., 93404, 

письмові пояснення, а також матеріали та документи, які сприятимуть 

об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 
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5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


