НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
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м. Київ

Протокол № 2

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів
(НР № 00293-м від 23.08.2018,
багатоканальне ТБ, логотип: «Z ZIK»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія НР № 00293-м від 23.08.2018,
логотип: «Z ZIK»), за 12.12.2019 та 13.12.2019 зафіксовано трансляцію
брифінгу Міністерства внутрішніх справ України щодо справи про вбивство
журналіста Павла Шеремета. Під час брифінгу було продемонстровано
аудіозаписи телефонних розмов учасників (фігурантів) кримінальної справи,
що містили ненормативну лексику.
Слід зазначити, ненормативну лексику в ефірі телеканалу було поширено у
прямому ефірі 12.12.2019 з 17.07 до 18.15, під час повторів трансляції брифінгу
12.12.2019 з 19.58 до 20.54 та 13.12.2019 з 06.48 до 07.47 на слова, які належать
до ненормативної лексики, було накладено звуковий сигнал.
Також записи телефонних розмов фігурантів кримінальної справи було
продемонстровано під час трансляції передачі Юлії Литвиненко - 12.12.2019 з
19.00 до 19.58, з повтором 13.12.2019 з 05.48 до 06.48. На слова, які належать до
ненормативної лексики, було накладено звуковий сигнал, окрім слова
«спиздеть», яке було поширено в ефірі 12.12.2019 о 19.24, з повтором
13.12.2019 о 06.12.
Поширення в ефірі телеканалу ненормативної лексики у час, доступний
для перегляду неповнолітньою аудиторією, має ознаки порушення ліцензіатом
вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть
завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та
підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися);
- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється
розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть
зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх
та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00
та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати
спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм
телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією).
Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за 12.12.2019,

13.12.2019, керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом третім пункту 3
розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм,
проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги,
затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у
редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада
вирішила:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ
КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018), з метою перевірки
дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть
завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та
підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися);
- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється
розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть
зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх
та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00
та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати
спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм
телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради
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