
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 694 

 

12.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 
Про результати планової перевірки  

ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ  

(НР № 00163-м від 26.11.2007,  

супутникове мовлення, логотип: «ЧП.INFO»)  

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/123 від 24.03.2017 

було здійснено планову перевірку ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ (супутникове 

мовлення, логотип: «ЧП.INFO»), за результатами якої складено АКТ  

№ 8/(ІІ)/Кв/С/17 від 12.04.2017. 

У ході перевірки зафіксовано порушення частини п’ятої  статті 12 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Установчі та/або статутні 

документи суб'єкта господарювання, який має ліцензію на мовлення або 

претендує на отримання такої ліцензії, мають передбачати створення у складі 

органів його управління спеціального наглядового органу (редакційної ради 

тощо), половина складу якого призначається засновниками або власниками 

телерадіоорганізації, а половина обирається творчим колективом 

телерадіоорганізації), оскільки статутом компанії не передбачено створення у 

складі органів її управління спеціального наглядового органу – редакційної ради. 

Розглянувши Акт № 8/(ІІ)/Кв/С/17 від 12.04.2017 планової перевірки ТОВ 

«МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, керуючись частиною п’ятою  статті 12, частиною 

першою статті 70, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74 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 «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, 

НР № 00163-м від 26.11.2007, частини п’ятої  статті 12 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, протягом двох 

місяців з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність 

до вимог частини п’ятої статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та надати до Національної ради підтвердження факту усунення 

порушень. У 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 планової перевірки 

телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ»,  

м. Київ. 

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 С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


