
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 883 

 

30.07.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ  

(НР № 01553-м від 23.07.2010, 

супутникове ТБ, логотип: «КРТ»)  
 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшли звернення Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини (вх. № 03/16 від 03.07.2020) та Громадської організації 

«Альянс.Глобал» (вх. № 15а/765 від 16.06.2020) з наріканням на поширення мови 

ворожнечі, підбурювання до дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності, використання образливих та зневажливих висловів, 

оціночних суджень та тверджень, що принижують людську честь і гідність, під 

час трансляції 12.06.2020 передачі «Гаряча лінія» в ефірі ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«АСТРА-ТБ», м. Київ. 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 01553-м від 23.07.2010), зафіксовано трансляцію 

12.06.2020 у часовому проміжку: з 16.00 до 18.00 (прямий ефір) з повторами 

13.06.2020 з 01.55 до 03.55 та з 12.46 до 14.47 передачі «Гаряча лінія» на тему: 

«ЛГБТ-парад: пропаганда чи захист прав меншин?». Формат передачі:  

ток-шоу, ведучі: Євген Барков та Катерина Іванова. До участі у передачі було 

запрошено учасників, які є противниками ЛГБТ-руху (журналіста Руслана 

Кухарчука, політика Ігоря Мосійчука, психолога Антона Колчанова, протоієрея 

УПЦ Олександра Клименка, громадського діяча Маргариту Сахалинську та ін.), 

та двох представників ЛГБТ-руху (громадського діяча Анну Шаригіну, 

виконавчого директора ГО «Київпрайд» Руслану Панухник). 

З початку трансляції ведучими передачі було запропоновано інтерактивне 

опитування на тему: «Одностатеві стосунки – розпуста чи психічна хвороба?». 

Своєму телеглядачу редакцією телеканалу було запропоновано оцінити 

гомосексуальність між девіантною соціально неприйнятною поведінкою та 

хворобою, що не залишило можливості толерантної оцінки телеглядачів і 

відобразило упереджену позицію телеканалу на підтримку противників 

одностатевих стосунків. Пропозиції учасників передачі розширити варіативність 

опитування телерадіокомпанією було проігноровано. 

Під час передачі було поширено висловлювання: 

12.06.2020 о 16.02 (повтори 13.06.2020 о 01.56 та о 12.47) закадровий текст: 

«Вони влаштовують паради сорому та розпусти, називаючи їх словом 

«прайд», що означає гордість. Вони щосили пропагують збочення серед наших 
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дітей і вимагають, шоб їхні права захищали. Геї, лесбійки та інші представники 

сексуальних меншин: на кого вони працюють і чиє завдання так старанно 

виконують. Де межа між гомосексуалізмом і педофілією та навіщо 

нетрадиційні всиновлюють дітей. Ви будете шоковані. Розбираємося просто 

зараз у програмі «Гаряча лінія».  

12.06.2020 о 16.11-16.12 (повтори 13.06.2020 о 02.05 – 02.06 та о 12.57) 

Руслан Кухарчук, журналіст: «Дивно, що серед всієї кількості людських пороків, 

очевидно, що це один з пороків, але на відміну, наприклад, від крадіжки або 

алкоголізму, або крадіжок, все вищеперераховане не пропонується визнати 

нормою. Оце принципова різниця гріха гомосексуалізма. Тобто на відміну від 

інших гріхів, які не пропонуються визнати нормою, всі знають де вони є, 

розкаялись, Божа милість, але цей, чому він особливий, його пропонується 

визнати нормою. Більше того, якщо не визнано, це буде покарано». 

12.06.2020 о 16.19 (повтори 13.06.2020 о 02.13 – 02.14 та о 13.05) 

Руслан Кухарчук, журналіст: «Я звертаю увагу нашої аудиторії – ЛГБТ- рух – 

це тоталітарний рух, який ненавидить жодне інакомислення, прагне 

зруйнувати будь-які фундаментальні права і свободи людини». 
12.06.2020 о 16.21 – 16.23 (повтори 13.06.2020 о 02.15 – 02.17, 13.07 – 13.09) 

Ігор Мосійчук, народний депутат України VIII скликання: «Я нікого не хотів 

ображати, але мені не дають закінчити жодної думки… Я абсолютно 

підтримую, що, так званий, ЛГБ -  рух є агресивним, він працює за іноземні 

кошти, він працює в інтересах іноземних країн, розвалюючи традиційні 

національні цінності українські, розвалюючи християнські цінності, 

поборюючи їх. По суті є сатанізмом. Насправді дискусія має полягати у двох 

речах. Я прибрав би дискусію про ідентичність, я ще раз кажу – це 

відповідальність перед Богом і перед самим собою тих, хто це робить. А я б 

ставив на порядок денний дискусії зовсім інше – заборону пропаганди 

сексуальних збочень, якими регулярно займаються ЛГБТ активісти в 

агресивній формі. Я навожу приклади. Я у 2018 та 2019 році брав участь у 

марші «За сімейні цінності», я бачив як калічили людей, я бачив як науськували 

ті, хто отримують з-за кордону гранти, поліцію. Я все це бачив…». 

12.06.2020 о 16.25 – 16.26 (повтори 13.06.2020 о 02.19 – 02.20, 13.11 – 13.12) 

ведучий Євген Барков: «Що ми вважаємо сексуальним збоченням і що не 

вважаємо таким?». 

Антон Колчанов, психолог: «В нынешнем правовом и моральном 

контексте, то сейчас эти границы размыты. Если мы говорим об этом с точки 

зрения социума, с точки зрения Библии, оно подходит, первые 5 книг Бытия, если 

мы говорим о библейском принципе, там описуется четкое определение 

парафилии, т.е. извращения, которые запрещены Священным законом. И есть 

то, что определялось раньше как определенные вещи, те же самые психические 

заболевания, как ЛГБТ. Но на каком-то этапе это потеряло смысл и люди сами 

определяют».  

12.06.2020 о 16.27 – 16.28 (повтори 13.06.2020 о 02.21 – 02.22, 13.12 – 13.14) 

Анна Шаригіна, представник ЛГБТ, скайп - зв'язок: «Я вже рік тому брала 

участь в ефірах з паном Мосійчуком і він говорив один і той самий текст, що і 
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минулого року. Я сподіваюся, що у нього є і за цей рік певні надбання і ті образи, 

які він говорить на мою адресу і на адресу інших людей, вони дуже прикрі, бо я 

вважаю, що суспільство, в якому ми можемо безпечно говорити з різними 

людьми, поважаючи різність одне одного – це найкраще суспільство для життя 

і це суспільство, в якому ми всі почуваємося вільними і поважаємо одне одного. 

На жаль, я не відчуваю поваги до себе і мені дуже шкода від того, що людина, 

бачучи мене як людину не перший раз, продовжує мене ображати».  

Ведуча Катерина Іванова: «Пробачте, пані Анно, а чим саме Вас образив 

Ігор і що саме Вас образило?».  

Анна Шаригіна, представник ЛГБТ, скайп - зв'язок: «Дивіться, я – 

лесбійка. Я вибудовую стосунки з моєю дівчиною вже 6 років. Я жінка, народила 

дитину, моїй дитині 16. На якій підставі цей незнайомий мені чоловік, який 

говорить про стамбульську конференцію, говорить на мене – збоченка. Мені це 

не зрозуміло». 

12.06.2020 о 16.34 – 16.38 (повтори 13.06.2020 о 02.28 – 02.32, 13.20 – 13.24) 

Ігор Мосійчук, народний депутат України VIII скликання: «Збоченців 

збоченцями мені дозволяє називати Святе письмо. Ми живемо в 

християнській країні… В Конституції написано про відповідальність перед 

Богом, раз. Друге, переважна тотальна більшість українців вважають себе 

християнами, це два. Третє, на Київпрайді - 2019, який проходив мимо парку 

Шевченка, особисто я і моя помічниця зафільмували в колонні дітей. А це вже 

кримінально-карний злочин. І з цього приводу за моєю заявою порушено 

кримінальне провадження. На жаль, в нашій державі всі кримінальні справи 

розслідуються роками, а іноді і більше, але такий факт є. І я знаю, що 

представники руху за сімейні цінності, вони також це бачили. Цей факт мав 

місце. Там діти в колонні. А це є кримінально-карним злочином. І те, що ця особа 

щойно розповідала відносно свого сина, то є всі підстави, що переглянувши цю 

програму, органи, що відповідають за захист дітей, звернулися до суду щодо 

позбавлення її материнських прав. Насправді таке мало б бути, якби наша 

країна дотримувалась законів, тому що найбільше зло, яке несе ЛГБТ 

спільнота, яка займається пропагандою – це саме нівечить мізки наших 

дітей. В цьому є найбільша загроза… Я хочу закінчити наступним. Так склалося, 

що я знаю одну людину, яка є збоченцем і живе гомосексуальним життям, але 

ця людина ніде, ніколи, і ні за яких обставин не пропагувала цього. Ніде, і не за 

яких обставин не випирала цього і особисто сказала, що всі, хто це робить, що 

вони це роблять за кошти, і вони це роблять за гроші, відпрацьовуючи…І 

більше того, я думаю, що не таємниця для тих, хто відслідковує діяльність 

цього ЛГБТ руху  агресивного, що там частина людей живуть нормальним 

статевим життям, а організовують ці дискусії заради грошей». 

12.06.2020 о 16.40 (повтор 13.06.2020 о 02.34 та о 13.26) Руслан Кухарчук, 

журналіст: «Я ще раз наголошую – основна мета, так званих  

гей-парадів, це не захист прав, це саме популяризація певного способу 

життя, як варіанту норми і для цього залучаються діти і неповнолітні. Це 

психологічне насильство над дітьми». 
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12.06.2020 о 16.42 – 16.43 (повтори 13.06.2020 о 02.37 та о 13.28 – 13.29) 

Олександр Клименко, протоієрей ПЦУ: «…Так от в тій же Біблії, яка розповідає 

про особливе значення веселки, то ми так можемо прочитати в книзі Левіт 

певні речі про те, що чоловік не може лягати з іншим чоловіком, як з жінкою, 

тому що ми читаємо у святому писанні, що це прямо, при цьому я цитую Біблію, 

мене не можна за те судити, це «мерзота перед Господом». Ми говоримо про 

інші речі, що такі люди царства Божого не наслідують».  

12.06.2020 о 16.54 – 16.56 (повтори 13.06.2020 о 02.48 – 02.50 та о 13.40 – 

13.42) Руслан Кухарчук, журналіст: «Ми маємо розуміти, що ЛГБТ рух це не 

просто антихристиянське, це антинауково, це неадекватно, це 

містифікація, це маніпуляція, це все на брехні збудовано. Це, перше. Друге, 

гомосексуалізм – це не вроджене явище. З цього ми починали, але я вважаю 

важливим на цьому наголосити. Весь ЛГБТ рух починається з 60-х років. Все, 

чого вони досягли сьогодні в законодавстві, грунтувалося на ідеї, що 

гомосексуалізм – це вроджене явище. Вони брехали десь з 50-60-х років. Всі 

знали, що це не вроджена, це набута ознака. І минулого року, у 2019 році 

журнал «Sciеnce», найбільш авторитетний науковий журнал в світі остаточно 

опублікував авторитетне наукове дослідження, «Sciеnce» симпатизує 

ліберальним ідеям науковим, визнали, що немає жодного генетично зумовленого 

фактору, який визначає так звану сексуальну орієнтацію, тобто вже вони 

змушені були це констатувати. Хочеться сказати,  що ж ви тоді брехали 50 

років. То може давайте тоді все законодавство назад…, яке було на брехні 

збудовано. Тому Чайковський – гомосексуаліст, Македонський – гомосексуаліст, 

Леся Українка – теж невідомо що. Всі народжуються такими. Ми маємо 

розуміти, все, що вони кажуть – 99% брехня. Мої слова іноді здаються 

категоричними, але я в цьому переконувався багато разів… Ми маємо зберегти 

наші свободи. Ми маємо пам'ятати, що ЛГБТ рух – це загроза християнським 

цінностям, про це церква має завжди говорити. Але я, як журналіст і 

громадянин, хочу сказати – це загроза свободі слова, свободі віросповідання і 

загроза свободі політичної діяльності, які хочуть закрити рота навіть 

політикам, які з трибуни будуть говорити…». 

12.06.2020 о 16.59 – 17.00 (повтори 13.06.2020 о 02.54 та о 13.45 – 13.46) 

ведучий Євген Барков: «Пане Ігорю, також сподіваємось, що коли ви говорили 

про протести у США, то ви не мали на увазі сьогоднішні протести».  

Ігор Мосійчук, народний депутат України VIII скликання: «…В тому числі 

і сьогоднішні протести. Тому що сьогоднішні протести інспіровані так званим 

рухом «Анти фа», який у США визнаний терористичним, і який тісно 

пов'язаний з ЛГБТ рухом».  

12.06.2020 о 17.01 – 17.02 та о 17.08 (повтори 13.06.2020 о 02.56, 03.02 – 

03.03 та о 13.47, 13.54) анонс із закадровим текстом: Чи можна позбутися 

нетрадиційної сексуальної орієнтації, чого далі очікувати Україні в сексуально-

політичних іграх і чи можна очікувати, що скоро на вулицях поруч із геями на 

паради будуть виходити зоофіли, педофіли, любителі розваг із трупами та 

інші прихильники різноманітних збочень.  
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12.06.2020 о 17.18 – 17.20 (повтори 13.06.2020 о 03.13 – 03.14 та о 14.04 – 

14.06) Маргарита Сахалінська, громадський діяч: «Я, как уличный активист, 

общественный деятель, когда мы на улице, мы чувствуем, что власть, она не 

на нашей стороне. Т.е. то, что это насаждается специально. И вот, 

например, в день каких-то их мероприятий ЛГБТ, получается, что мы тоже 

подаем на то же место, на ту же территорию свои заявки о мирном митинге. 

И вы понимаете, в мэрии есть наша заявка на это место и есть заявка ЛГБТ. И 

никто нам не может запретить там на улице в этот момент быть. Но, по-

настоящему, если мы туда приходим, нас зачищают, нас бьют, нас забирают в 

тюрьму, и женщин бьют и все дела. Так я хочу сказать, мы явно чувствуем, что 

это насаждает правительство, т.е. в стране идет агрессивное насаждение 

и в основном, если вы посмотрите гей-парад, он состоит из подростков от 

14 до 20 лет. Их за деньги собирают, их около 5 тысяч наших детей. И этим 

детям выдают флажочки и рассказывают, чтобы они не обращали внимания и 

ни с кем не разговаривали там, на месте со взрослыми людьми».  

12.06.2020 о 17.39 (повтори 13.06.2020 о 03.33 – 03.34 та о 14.25)  

ведуча Катерина Іванова: «Наскільки велику роль у розвитку цих відхилень, у 

розвитку ЛГБТ руху відіграє саме пропаганда відомих людей. Давайте 

подивимося сюжет про зірок нетрадиційної сексуальної орієнтації і побачимо, 

наскільки це впливові люди у світі піару. Давайте подивимось». 

12.06.2020 о 17.41 – 17.43 (повтори 13.06.2020 о 03.35 – 03.37, 14.27 – 14.29) 

ведуча Катерина Іванова: «Тож, побачивши цю інформацію, пане Гарнику, у мене 

до вас запитання, дивлячись на цих людей, це відомі люди, зірки, на яких 

рівняються багато молоді, багато просто людей, чи можуть вони брати з 

них приклад і це впливає на їхню сексуальну орієнтацію». 
Гарник Кочарян, доктор медичних наук: «Я вам скажу, что конечно же 

это может влиять на ориентацию. Мы даже знаем, что, известно, что, 

гомосексуальное поведение может являться следствием моды. Может. Мы 

знаем, что среди, я, так сказать, контактировал с человеком, который был 

работником в Евпатории в одном из санаториев, и он мне рассказывал историю, 

что его обещали раскрутить как певца, потому что у него были хорошие 

вокальные данные. Только для того он должен поменять свою сексуальную 

ориентацию. Это известно среди российских звезд, там, предположим, певцов, 

очень много таких людей. Но в данном случае мы не обсуждаем, что и 

гомосексуальные люди могут быть талантливыми, правильно, способными. Мы 

не обсуждаем, что не в меньшей мере способными и талантливыми могут быть 

гетеросексуальные люди. мы говорим о том, что это нарушение сексуальной 

ориентации по поводу объекта влечения». 

12.06.2020 о 17.49 – 17.51 (повтори 13.06.2020 о 03.43 – 03.45, 14.35 – 14.37) 

Руслана Панухник, виконавчий директор ГО «Київпрайд»: «Я би хотіла сказати, 

що у вас або не повна, або трохи застаріла інформація про захист прав ЛГБТ 

спільноти в нашій країні. ЛГБТ людей досі б'ють і вбивають за те, що вони 

просто ЛГБТ, в нашій державі немає жодного законодавчого акту крім 

поправок до Трудового Кодексу, який би гарантував недискримінацію ЛГБТ 

людей за їхню сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність…». 
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Маргарита Сахалінська, громадський діяч (перебиваючи виступ): «…У нас 

просто людей на улице бьют всех подряд… Они хотят развращать детей… 

Меня душила лесбиянка на улице… Ей не понравились наши плакаты. У нас на 

улицах уже нас бьют. У нас всех бьют… У нас такое общество не безопасное».  

12.06.2020 о 17.56 – 17.59 (повтори 13.06.2020 о 03.50 – 03.53, 14.42 – 14.45) 

ведуча Катерина Іванова: «Пані Маргарито, як вважаєте Ви, якщо захищають 

зараз права нетрадиційних, ну, людей, які підтримують нетрадиційні 

стосунки, все ж таки потім не захочуть вони, наприклад, зоофіли, виходити на 

вулиці та казати: «Захищайте наші права також». Педофіли, так, не вийдуть 

вони на паради?». 

Маргарита Сахалінська, громадський діяч: «Так они уже выходят. В 

разных странах, в Европе уже педофилы открыты, есть такие партии зеленых в 

Германии, они уже хотят влиять, они хотят легализовать педофилию. Это уже 

есть, это уже в нашем мире, мы уже с этим живем. Сколько раскрывается этих 

случаев педофилии, и никто ничего с этим не делает, потому что это на 

государственном уровне и как политика, и я бы поставила это все в один ряд 

развращения, это все развращенцы, это все…». 

Ведуча Катерина Іванова: «Просто є один такий момент, що ґеями 

дуже часто стають люди, яких зґвалтували в дитинстві, це дійсно є така 

статистика і в тюрмах люди стають, коли їх там ґвалтують, вони стають 

ґеями дуже часто. Тюремне життя таке». 

Маргарита Сахалінська, громадський діяч: «Да, есть насилие. Поэтому 

вот она ушла, конечно, ей больно это слышать, что их в один ряд ставят, 

потому что если она была травмирована в детстве через какую-то ситуацию 

и это приобрела, она искренняя в своем действии и поэтому когда мы создали 

центр, где мы хотим помочь этим людям. И, видите, как им больно все это 

слышать, когда мы агрессивно и когда они видят проявление нелюбви». 

Ведуча Катерина Іванова: «Ми не агресивно. Ми просто хочемо правду 

донести. Ми хочемо казати правду». 

Ведучий Євген Барков: «Ольга Любимова, шановний наш експерт, сказала, 

що це треба розмежовувати». 

Маргарита Сахалінська, громадський діяч: «Дело в том, что они это 

чувствуют, что это нелюбовь к ним, их не принимают. На самом деле, мы их 

как людей, мы хотим им помочь. Поэтому, мы открыли центр, чтобы 

работать с такими людьми, чтобы помочь найти эту травму психологическую, 

детства, насилия, перейти через это и люди, много есть случаев, когда 

получают полную свободу от гомосексуального влечения. Скажите 

пожалуйста, если люди получают от этого свободу, значит это можно 

вылечить, значит это психическое заболевание, понимаете. Есть мода, 

конечно, как Света говорит, у нее такой интересный рассказ, как она 

рассказывает как она это получила, то есть и это есть как мода и это есть 

как просто часть насилия, которое можно получить изцеление».   

Ведучі передачі Євген Барков та Катерина Іванова не намагалися завадити 

учасникам передачі висловлювати мову ворожнечі по відношенню до ЛГБТ, 

поширювати упереджену недостовірну інформацію, використовувати образливі 
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слова, які не відображають ставлення до ЛГБТ - спільноти у сучасному світі; не 

підтримали полеміку рівних точок зору, використовували лексику, застосування 

якої вважається нетолерантною по відношенню до ЛГБТ («відхилення», 

«гомосексуалізм», «нетрадиційна сексуальна орієнтація»).  

Крім того, упродовж передачі зафіксовано трансляцію двох анонсів, 

виготовлених телекомпанією, які відображають та підтримують виключно 

позицію противників одностатевих відносин, спрямовані на формування та 

підтримку негативного стереотипу та стигматизації одностатевих стосунків, 

розпалюють вороже ставлення до ЛГБТ, містять бездоказові образливі та 

емоційно забарвлені висловлювання, нетолерантну лексику, криміналізують 

ЛГБТ-рух через твердження про єдину природу гомосексуальності та 

сексуальних перверсій  (зоофілія) та сексуальних злочинів (педофілія), що є 

ознаками порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- абзаців шостого, тринадцятого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізації 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; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси 

фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи);  

- пунктів а), в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

Розглянувши звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини (вх. № 03/16 від 03.07.2020) та ГО «Альянс.Глобал» (вх. № 15а/765 від 

16.06.2020), а також результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«АСТРА-ТБ», м. Київ, за 12-13.06.2020, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення, 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 (із 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за  

№ 1468/31336), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ»,  

м. Київ (НР № 01553-м від 23.07.2010), з метою перевірки дотримання вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзаців шостого, тринадцятого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізації для: пропаганди винятковості, зверхності або 



8 

 

неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності 

до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального 

походження; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси 

фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи);  

- пунктів а), в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

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 відповідального 

секретаря Національної ради  Ю. Зіневича.  

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


