НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
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м. Київ

Протокол № 35

Про стан виконання ТОВ «ТРК ОЕ», м. Київ,
пункту 2 рішення Національної ради
від 02.06.2016 № 907, розпорядження про усунення
порушень законодавства від 17.06.2016 № 17/1782
(НР № 00176-м від 16.01.2014,
супутникове ТБ, логотип: «ОЕ»)

02.06.2016 Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення (далі – Національна рада), розглянувши Акт № 26ПП/Кв/С/16
від 06.05.2016 щодо неможливості здійснення позапланової перевірки, ухвалила
рішення № 907, яким визнала порушення ТОВ «ТРК ОЕ», м. Київ, ліцензія
НР № 00176-м від 16.01.2014, частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний
виконувати умови ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59
(Телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися законодавства України та
вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки
ліцензіат не здійснює супутникове мовлення за програмною концепцією 24
год./добу, логотип: «ОЕ».
Пунктом 2 рішення Національної ради від 02.06.2016 № 907 ліцензіата
було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до
вимог чинного законодавства.
Відповідно до пункту 3 рішення Національної ради від 02.06.2016
№ 907 ліцензіату 17.06.2016 було відправлено рекомендованою поштою
з повідомленням розпорядження Національної ради № 17/1782 про необхідність
усунення порушень законодавства. Українське державне підприємство
поштового зв’язку «Укрпошта», м. Київ, 21.07.2016 повернуло Національній
раді це розпорядження у зв’язку із закінченням терміну зберігання (ТОВ «ТРК
ОЕ», м. Київ, не забрало листа).
Моніторингом мовлення ТОВ «ТРК ОЕ», м. Київ, який було здійснено
06.09.2016 за параметрами, вказаними в ліцензії НР № 00176-м від 16.01.2014,
зафіксовано відсутність супутникового мовлення за програмною концепцією 24
год./добу, логотип: «ОЕ», що є ознакою порушення вимог Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»:
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).

Таким чином, результатами моніторингу від 06.09.2016 зафіксовано
ознаки порушення частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої
статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», що свідчить про
не усунення в повному обсязі порушень, невиконання рішення Національної
ради від 02.06.2016 № 907 та розпорядження про усунення порушень
законодавства від 17.06.2016 № 17/1782.
Розглянувши результати моніторингу мовлення від 06.09.2016, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», абзацами третім та четвертим пункту 2.3
Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої
рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (із змінами),
Національна рада
вирішила:
1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК ОЕ», м. Київ (НР № 00176-м
від 16.01.2014), з метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»:
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії);
а також рішення Національної ради від 02.06.2016 № 907, розпорядження
про усунення порушень законодавства від 17.06.2016 № 17/1782.
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення і на управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради С. Костинського.
Голова Національної ради
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