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Протокол № 32

Про результати планової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ
(НР № 00008-м від 09.07.2012,
супутникове мовлення, логотип: «ПРАВО TV»)

На виконання наказу голови Національної ради від 17.09.2021 № 5а/216
уповноважені особи Національної ради мали здійснити у період з 12.10.2021 по
13.10.2021 планову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, ліцензія
НР № 00008-м від 09.07.2012, вид мовлення – супутникове телебачення,
логотип: «ПРАВО TV», у зв’язку із закінченням строку дії ліцензії на мовлення
на предмет дотримання умов ліцензії та вимог чинного законодавства.
Моніторингом, здійсненим 04.10.2021 в моніторинговому центрі
Національної ради за адресою вул. Прорізна, 2, зафіксовано відсутність
мовлення за ліцензійними параметрами: супутниковий ретранслятор - «ASTRA
4A», орбітальна позиція - 5 градусів Cх. д., частота прийому – 12284 МГц,
символьна швидкість – 27500 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) –
¾, поляризація – лінійна вертикальна, умови розповсюдження програм – у
відкритому вигляді.
Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки ТОВ «ТРК
«ПРАВО ТВ», м. Київ, було надіслано 20.09.2021 рекомендованим листом
вих. № 17/1683 за адресою місцезнаходження ліцензіата. Згідно з електронним
трекінгом поштове відправлення було вручене за довіреністю 24.09.2021.
Керівник робочої групи Національної ради з перевірки попередньо
телефонував за номером ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», вказаним у Держреєстрі,
намагаючись з’ясувати, де відбуватиметься перевірка – за юридичною адресою
чи за адресою розташування студії. На дзвінки відповідала секретар «Судовоюридичної газети», котра обіцяла передати номер телефона перевіряючого
відповідальним особам телерадіокомпанії, однак у подальшому ніхто з них на
контакт не вийшов.
Відповідно до посвідчення на право проведення виїзної перевірки
уповноважені особи Національної ради 12.10.2021 прибули за юридичною
адресою ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ: вул. Антоновича (колишня Горького),
7-в, м. Київ, однак на фасаді будинку не було жодної вивіски, що свідчила б про
місцезнаходження компанії за цією адресою, двері приміщення були зачинені.
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Пізніше цього ж дня через приймальню «Судово-юридичної газети»
вдалося зв’язатися з людиною, що представилася головним менеджером ТОВ
«ТРК «ПРАВО ТВ» Сергієм Сергійовичем. Він сказав, що проведення перевірки
буде можливим за адресою розташування студії, але у зв’язку з жорстким
карантинним режимом компанії допуск до приміщення буде дозволено лише за
умови надання сертифіката про вакцинацію проти COVID-19 чи тесту щодо
відсутності коронавірусної хвороби.
Попри те, що компанія жодним чином не реагувала на повідомлення
Національної ради про проведення планової перевірки за місцезнаходженням
ліцензіата і попередньо не висувала жодних умов для доступу до службових
приміщень, члени робочої групи Національної ради все ж виконали дану вимогу
ліцензіата: представниці ТОВ «ПРАВО ТВ» за довіреністю Юліані Старицькій
біля входу до приміщення студії (бульвар Шевченка, 1, м. Київ) було надано
дійсний сертифікат про вакцинацію М. Ревенка і зроблений протягом останніх
72-х годин негативний тест на коронавірус В. Михальова.
Однак, ознайомившись з даними медичними документами та документами
на право проведення перевірки, представниця ліцензіата за довіреністю заявила,
що компанія все одно не зможе допустити уповноважених осіб Національної
ради до приміщення і забезпечити умови для здійснення перевірки. У наданому
письмовому документі «Про неможливість забезпечення проведення перевірки»
від 12.10.2021 наводиться, зокрема, таке пояснення:
«У зв’язку з великою кількістю хворих працівників з симптомами, ознаки
яких відповідають під CОVID-19, з метою запобігання гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, на підприємстві
введені карантинні обмеження до 01.11.2021, у тому числі щодо прийому
відвідувачів у приміщенні ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ».
Наразі, у зв’язку з відсутністю уповноважених осіб ліцензіата, які
мають у розпорядженні інформацію та документи щодо предмету
перевірки, просимо провести перевірку дистанційними засобами (при наявності
технічної можливості), невиїзну перевірку або перенести проведення цієї
перевірки на іншу дату».
Наступного дня, 13.10.2021, ми зателефонували представниці ТОВ «ТРК
«ПРАВО ТВ» за довіреністю із запитанням, чи не виникла у ліцензіата готовність
до здійснення перевірки, проте пані Старицька підтвердила неможливість її
проведення і цього дня.
Таким чином, члени робочої групи Національної ради вжили всіх
можливих заходів для проведення планової перевірки відповідно до наказу
голови Національної ради від 17.09.2021 № 5а/216.
Водночас дії ліцензіата, а саме: відмова в допуску до приміщення
телерадіокомпанії за юридичною адресою та адресою студії для здійснення
планової перевірки навіть після виконання перевіряючими його додаткових
вимог - є перешкоджанням уповноваженим посадовим особам Національної ради
проводити перевірку.
Відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення
моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та
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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 09.11.2017 № 2127
(із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за
№ 1468/31336), зазначені обставини (перешкоджання уповноваженим посадовим
особам Національної ради проводити перевірку) є відмовою ліцензіата у
проведенні перевірки. Відмова ліцензіата у проведенні уповноваженими
особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог
законодавства є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії
відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».
Розглянувши Акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації
від 13.10.2021 діяльності ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, заслухавши
пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною
першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою статті 72,
частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частиною
першою 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. Визнати факт відмови ліцензіата ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, у
проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його
діяльності відповідно до вимог законодавства України.
2. Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ
«ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, НР № 00008-м від 09.07.2012.
3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ.
4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «ПРАВО
ТВ», м. Київ.
5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління
контролю та аналізу телерадіомовлення, управління організаційного та
документального забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти члена Національної ради
М. Онопрієнка.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

