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Про результати планової виїзної перевірки
ТОВ «ПЕРСЕЙ ТВ», м. Київ
(НР № 1682-м від 19.10.2012,
багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «ПЕРСЕЙ ТВ»)

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/107 від 26.02.2019
уповноважені працівники Національної ради були направлені для здійснення
планової виїзної перевірки ТОВ «ПЕРСЕЙ ТВ», м. Київ (багатоканальне
мовлення (МХ-5), логотип: «ПЕРСЕЙ ТВ»).
Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки було направлено
ліцензіату рекомендованим листом 04.02.2019 (вих. № 17/239) на адресу,
зазначену в ліцензії (вул. П. Ніщинського, 12, корпус 2, кв. 28, м. Київ).
Лист був повернутий Укрпоштою до Національної ради з приміткою
«за закінченням встановленого строку зберігання».
Про проведення планової виїзної перевірки ліцензіата було повідомлено
11.03.2019 у телефонному режимі через уповноважену особу ліцензіата Фоміну
Тетяну Володимирівну, яка запропонувала нову фактичну адресу місця
проведення перевірки, а саме: вул. Саксаганського, буд. 103, офіс 30, м. Київ.
15.03.2019 уповноважені на здійснення перевірки працівники Національної
ради прибули за адресою, запропонованою Фоміною Т.В. (вул. Саксаганського,
буд. 103, офіс 30), однак вона відмовилася надати необхідні для проведення
перевірки документи.
Того ж дня відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок
здійснення
моніторингу
телерадіопрограм,
проведення
перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08.02.2012
№ 115 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336)
(далі – Інструкція), уповноважені на здійснення перевірки працівники
Національної ради прибули за адресою, зазначеною у ліцензії
(вул. П. Ніщинського, 12, корпус 2, кв. 28, м. Київ), де було встановлено
відсутність ліцензіата за місцезнаходженням.
У зв’язку з вищевикладеним було складено Акт про відмову в проведенні
перевірки телерадіоорганізації, оскільки відповідно до пункту 15 розділу ІІІ
Інструкції зазначені обставини (відсутність ліцензіата за місцезнаходженням,
зазначеним у ліцензії, та перешкоджання уповноваженим посадовим особам

Національної ради проводити перевірку) є відмовою ТОВ «ПЕРСЕЙ ТВ»,
м. Київ, у проведенні перевірки уповноваженими особами Національної ради.
Відповідно до пункту г) частини п’ятої статті 37 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» (Національна рада може звертатися до суду про
анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту відмови ліцензіата у
проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності
відповідно до вимог законодавства України) відмова ліцензіата у проведенні
перевірки є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії.
Розглянувши Акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації
від 15.03.2019 ТОВ «ПЕРСЕЙ ТВ», м. Київ, керуючись пунктом г) частини п’ятої
статті 37, частиною першою статті 70, частиною тринадцятою статті 72,
частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 13 та 24 Закону України
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», пунктом
15 розділу ІІІ Інструкції, Національна рада
вирішила:
1. Перенести розгляд питання «Про результати планової виїзної перевірки
ТОВ «ПЕРСЕЙ ТВ», м. Київ (НР № 1682-м від 19.10.2012)» на наступні засідання
у зв’язку із відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого
представника ТОВ «ПЕРСЕЙ ТВ», м. Київ.
2. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління
представників Національної ради, управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління ліцензування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
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