
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1952 

 

25.11.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 32 

 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ»,  

м. Лисичанськ Луганської обл. (НР № 00451-м від 21.03.2009,  

ефірне мовлення, логотип: комбінована літера «А»  

в правому нижньому куті екрана,  

Акт № 206 від 29.12.2020) 

 

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 «ТРК «АКЦЕНТ»,  

м. Лисичанськ Луганської обл. (НР № 00451-м від 21.03.2009, ефірне 

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

екрана), 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 08-10.05.2020 керівництво  

ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл., надіслало лист-відповідь 

(вих. № 20 від 25.05.2020), в якому повідомлено про відсутність записів мовлення 

за 09.05.2020 та 10.05.2020, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог частини 

четвертої статті 48 та  пункту а) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 04.06.2020 рішенням № 623 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 26.11.2020 № 1452 ) було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ»,  

м. Лисичанськ Луганської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/211 від 27.11.2020  

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ»,  

м. Лисичанськ Луганської обл., за результатами якої складено Акт № 206  

від 29.12.2020. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», 

м. Лисичанськ Луганської обл., було направлено лист рекомендованою поштою 

(вих. № 17/1608 від 30.11.2020). 

У ході перевірки ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл., 

надало лист (від 11.12.2020 № 35) з поясненнями та документами: копією ефірної 

сітки мовлення за 04.05.2020 - 10.05.2020, копією журналу обліку передач за 

08.05.2020, 09.05.2020, 10.05.2020. За інформацією представника Національної 

ради в Луганській області, у листі відсутність збереженого запису від 9 і 10 



травня 2020 року протягом 14 днів від дати розповсюдження ліцензіат пояснює 

технічними проблемами.  

Ненадання збережених протягом 14 днів записів передачі, які 

телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх 

трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі, є порушенням  вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини четвертої статті 48 (Усі передачі, які телерадіоорганізація 

транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію 

у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), 

повинні бути записані і зберігатися протягом 14 днів від дати їх 

розповсюдження, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

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

записи ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл., разом з листом № 

21 від 09.06.2020 надало представнику Національної ради у Луганській області.  

Розглянувши Акт № 206 від 29.12.2020 позапланової безвиїзної перевірки 

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

першою статті 70 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. Інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл., взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

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

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


