НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1972
15.09.2016

м. Київ

Протокол № 31

Про призначення позапланової перевірки
ТОВ «Телемережа «УНІКА-ТV»,
м. Київ (НР № 0077-м від 02.02.2007,
супутникове ТБ, логотип: «ПЛАНЕТА», стилізована літера «П»)

За
результатами
моніторингу
супутникового
мовлення
ТОВ «Телемережа «УНІКА-ТV», м. Київ, здійсненого 02-04.09.2016 відповідно
до ліцензії НР № 0077-м від 02.02.2007, зафіксовано цикл передач, у яких
відбувалася пропаганда 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, та
здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність, що
є порушенням вимог абзаців шостого, чотирнадцятого частини другої статті 6
Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «Телемережа
«УНІКА-ТV», м. Київ, здійсненого 02-04.09.2016, керуючись частиною другої
статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 13, 24
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», абзацом сімдесят сьомим статті 7 Закону України «Про основи
національної безпеки України» (На сучасному етапі основними реальними та
потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в
суспільстві є […] в інформаційній сфері […] намагання маніпулювати
суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної
або упередженої інформації), абзацом п’ятим пункту 4.11 Стратегії
національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від
26.05.2015 року № 287/2015 (Пріоритетами забезпечення інформаційної
безпеки є: протидія інформаційним операціям проти України, маніпулювання
суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист
національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства),
абзацом третім 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 «Телемережа «УНІКА-ТV», м. Київ (НР № 0077-м від
02.02.2007), з метою перевірки дотримання вимог абзаців шостого,
чотирнадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» (Не допускається використання телерадіоорганізацій для
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; здійснення інших
вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність.).
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.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/
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Заступник голови Національної ради

/підпис/

У. Фещук

