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Протокол № 30

Про результати моніторингу
ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ
(НР № 00325-м від 30.08.2011,
багатоканальна телемережа МХ-3,
логотип: «ЕСПРЕСО ТV»)

За результатами моніторингу ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ (багатоканальне
загальнонаціональне мовлення в багатоканальній телемережі МХ-3, логотип:
«ЕСПРЕСО ТV») від 04.12.2014 року у часовому відрізку з 11:08 до 12:16
зафіксовано трансляцію виступу Президента Російської Федерації перед
федеральними зборами Росії (окремі висловлювання додаються), у змісті якого
зафіксовано порушення п. 3, 5, 11 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» та ст. 28 Закону України «Про інформацію».
У виступі наводиться інформація та приводяться факти, які виправдовують
військове вторгнення на територію України, більш того, такі дії
позиціонуються як захист співвітчизників, який ґрунтується на принципах
справедливості та відстоювання правди.
Цинічно та зухвало виправдовується окупація частини території України,
АР Крим, підкреслюється стратегічна важливість цієї території для російського
народу, пояснюючи це волевиявленням населення півострова, яке не визнано
світовою спільнотою.
Окремо було приділено увагу трагічним подіям в Україні у лютому 2014
року та подальший розвиток ситуації на сході України, зокрема, в той час, коли
російські регулярні війська та найманці знаходяться на території суверенної
держави та продовжують військові дії, Президент Російської Федерації
проголошує спотворену інформацію щодо поваги зі сторони Росії суверенітету
України та невтручання у її внутрішні справи.
Також, у виступі явно було зазначено про військову перевагу над іншими
державами світу та повну дієздатність російської армії, що свідчить про
готовність продовжувати військові дії. Такі дії можуть розцінюватись як
заклики до розв’язування війни та їх пропаганда.
Також мали місце висловлювання, які свідчили про винятковість і
зверхність російської нації над іншими націями.
Спотворення дійсності, яке несе в собі дана інформація, створює у глядачів
хибну уяву про те, що насправді відбувається в Україні.
Тож, не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до
розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; пропаганди
винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або
майнового стану, соціального походження (п. 3, 5 ч. 2 ст. 6 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення»).
Відповідно до 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.
Крім того, в даних висловлюваннях наявні ознаки злочину, передбачені
статтями 110, 161, 436 Кримінального кодексу України, що в свою чергу є
порушенням п. 11 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
та ст. 28 Закону України «Про інформацію».
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, частиною 1 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 «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, НР № 00325-м від
30.08.2011, п. 3, 5, 11 ч. 2 статті 6 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» та статті 28 Закону України «Про інформацію».
2. ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, НР № 00325-м від 30.08.2011, оголосити
попередження.
3. Вказати керівнику ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, на неприпустимість у
подальшому порушень чинного законодавства.
4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ГОЛДБЕРРІ»,
м. Київ.
5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи
ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ.
6. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради В. Севрюкова.
Голова Національної ради

/підпис/

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

/підпис/

К. Котенко

