
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1492 

 

24.09.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 
Про результати планової перевірки  

ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ»,  

м. Сторожинець Чернівецької обл.  

(НР № 00119-м від 20.08.2014, 

кабельне ТБ, логотип: «оригінальне комбіноване  

позначення «НАШ КАНАЛ», виконане літерами  

української абетки, оригінальним шрифтом.  

Зображувальна частина являє собою графічний елемент  

у вигляді метелика, що розташований у верхньому  

лівому кутку прямокутника, на якому розміщена 

словесна частина. Знак виконано у кольорах») 

 

Розглянувши матеріали планової перевірки ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ»,  

м. Сторожинець Чернівецької обл., здійсненої 28.08.2015 (кабельне ТБ, 

логотип: «оригінальне комбіноване позначення «НАШ КАНАЛ», виконане 

літерами української абетки, оригінальним шрифтом. Зображувальна частина 

являє собою графічний елемент у вигляді метелика, що розташований у 

верхньому лівому кутку прямокутника, на якому розміщена словесна частина. 

Знак виконано у кольорах»), заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 

28, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 

статті 70, частиною 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ»,  

м. Сторожинець Чернівецької обл., вимог ч. 7 ст. 27 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ», м. Сторожинець 

Чернівецької обл., протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення 

Національна рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ», м. Сторожинець Чернівецької обл. 



4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради C. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 

 


