
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 290 

 

17.07.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про порушення 

ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ, 

законодавства України 

(НР № 0467-м від 07.03.2008)  

 

За результатами моніторингу ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ, у період 

з 14:00 13 липня 2014 року по 14:00 14 липня 2014 року 

(вид мовлення – супутникове ТБ, логотип: «UBR») в передачах  

«Без коментарів», «Моменти життя» та «Новини» зафіксовано порушення 

абзаців 3, 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (не допускається використання телерадіоорганізацій для 

закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до 

розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди) та статті 28 Закону 

України «Про інформацію» (інформація не може бути використана для закликів 

до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 

України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини). 

Тож, в інтересах інформаційної безпеки України, керуючись  

пунктом а) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 2, 5  

та 6 статті 72, частиною 1 статті 73, частиною 1 статті 74,  

частинами 1 та 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ,  

абзаців 3, 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та статті 28 Закону України «Про інформацію». 

2. ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ, оголосити попередження. 

3. Вказати керівнику ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ,  

на неприпустимість у подальшому порушень вимог чинного законодавства.   

4. Видати розпорядження про усунення порушень законодавства  

ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ, та встановити строк виконання 

розпорядження - одна доба. 



5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ЄС Продакшен груп»,  

м. Київ. 

6. Копії цього рішення Національної ради й акта моніторингу долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління ліцензування телерадіомовлення та управління 

правового забезпечення. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


