
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 195 

 

18.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 
 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «МАГНОЛІЯ – ТВ», м. Київ 

(НР № 00163-м від 26.11.2007,  

супутникове ТБ, логотип: «ЧП.ІNFO») 

 

До Національної ради надійшли скарги від адвоката Руденка А.С.,  

вх. №№ 16/274 та 16/275 від 28.01.2016, щодо трансляції в ефірі ТОВ 

«МАГНОЛІЯ – ТВ», м. Київ, 20.01.2016 о 17 год. 20 хв. передачі «Тема дня», в 

якій обговорювалось питання поводження з безпритульними собаками, зокрема 

висловлювалось позитивне ставлення до необхідності вбивства собак. 

Відповідно до абзаців третього та шостого статті 4 Закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження», жорстоке поводження з тваринами 

є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну 

шкоду людині, а жорстокі методи умертвіння тварин законодавчо заборонені. 

Також слід зазначити, що глядачів не було спеціально попереджено про 

вікове обмеження перегляду даної передачі, що є ознакою порушення 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНОЛІЯ – 

ТВ», м. Київ, НР № 00163-м від 26.11.2007, вимог абзацу восьмого частини 

другої статті 6 (Не допускається використання телерадіоорганізацій для 

трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, 

психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу 

їх дивитися), частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а 

також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, 

інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як 

протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з 

обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне 

попередження і відповідно позначатися в розкладі програм 

телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх 

трансляцією). 

Розглянувши скарги адвоката Руденка А.С., вх. №№ 16/274 та 16/275 від 

28.01.2016, керуючись абзацом п’ятим 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 «МАГНОЛІЯ – ТВ», м. Київ  

(НР № 00163-м від 26.11.2007), з метою перевірки дотримання вимог абзацу 

восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися), частини другої статті 62 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізаціям 

забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які 

можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку 

неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку 

з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або 

передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в 

розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися 

безпосередньо перед їх трансляцією). 

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   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


