НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 257
26.02.2015

м. Київ

Протокол № 6

Про відповідність змісту іноземної
програми «МИР 24»
вимогам Європейської конвенції
про транскордонне телебачення та
чинного законодавства України

За результатами моніторингу іноземної програми «МИР 24» (Російська
Федерація), здійсненого 13, 19 та 20 лютого 2015 року, зафіксовано сюжети
новин та фрагменти передач, які містять заклики до зміни конституційного
ладу у країні, рекламу миротворчих сил Російської Федерації, пропаганду війни
та порушення територіальної цілісності України, а також свідчать про спробу
протиставити український народ українській владі безпідставними
звинуваченнями влади у зриві мирних домовленостей щодо території АТО, що
є порушенням ст. 6, п. в) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», ст. 28 Закону України «Про інформацію».
В інтересах інформаційної безпеки України, керуючись Указом Президента
України № 85/2015 від 14.02.2015 «Про надзвичайні заходи протидії російській
загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією»,
Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VII щодо визнання
Російської Федерації державою-агресором, частиною 7 статті 4, статтями 42 та
70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 13, 17 Закону
України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», Національна рада
вирішила:
1. Визнати зміст іноземної програми «МИР 24» таким, що не адаптований
до вимог законодавства України, оскільки містить порушення ст. 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) та ч. 3 ст. 7 Європейської конвенції про
транскордонне телебачення (Телемовник забезпечує об’єктивне висвітлення
фактів і подій та сприяє вільному формуванню думок).
2. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління, прес-службу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
Національної ради Ю. Артеменка.
Голова Національної ради
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