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свобода слова

события

Киевляне
отметили
повышение цен
беспорядками
В воскресенье утром группа из
нескольких десятков молодых
людей, протестующих против
изменения тарифов, на протяжении примерно 20 минут блокировала вход на станцию метро “Крещатик” с целью бесплатного пропуска пассажиров.
Среди лозунгов, которые выдвигались участниками акции,
были такие: “Бесплатный проезд до конца года!”, “Нет проезду за 2 гривны!”, “Пусть платят богатые”, “Мы против подорожания проезда”. Инициатором акции выступила общественная молодежная организация “Отчаянные пассажиры”
(“Шаленi пасажири”).
Затем колонна демонстрантов
направилась к зданию Киевской
городской администрации. По
дороге к ним присоединялись
другие протестующие. В 16:00
у стен мэрии начался стихийный
митинг, собравший около 400
человек под флагами Коммунистической партии Украины, общественных организации “Я киевлянин”, “Коалиция участников оранжевой революции”,
“Украина – Беларусь – Россия”,
“Форум спасения Киева”.
В ходе митинга люди оставляли
свои подписи под обращением к
властям с требованием отменить решение о повышении стоимости проезда. У входа в мэрию протестующие установили
гроб с надписью: “Гроб – буржуям”. Вскоре после начала митинга к зданию горадминистрации прибыли десять автобусов
с бойцами спецподразделения
“Беркут”, которые разогнали
участников акции. По словам
очевидцев события, столкновения участников акции с “беркутовцами” происходили достаточно жестко.
Около 17:00 акция протеста возобновилась. Участники вновь
собрались у входа на станцию
“Крещатик”. К метрополитену
люди принесли символические
жетоны, сделанные из автомобильных покрышек, покрашенных в синий цвет (цвет жетонов
в киевском метро). После того
как один из участников акции
поджег покрышки, протестующие опять перебазировались к
зданию мэрии, где снова начались столкновения с “Беркутом”.
В результате сотрудники милиции задержали 11 человек, которые были доставлены в Печерское и Шевченковское
РОВД украинской столицы для
составления административных
протоколов. Такая развязка
противостояния не сломила дух
протестующих граждан: акция
против повышения тарифов на
проезд в общественном транспорте в Киеве будет бессрочной,
заявил один из ее участников
Лев ДАВЫДОВ

НАЦРАДУ ПОД СУД!
с 1 ноября вступило в действие решение Национального совета Украины
по телевидению и радиовещанию, лишившее возможности миллионы телезрителей смотреть российские телеканалы. Это
решение визвало массовые возмущения граждан
Украины. В ряде регионов
Украины отказались выполнять это решение. В отдельных регионах его запретила выполнять местная
власть, ряд провайдеров
отсудили свое право на
показ телеканалов. Но в
Києве и на значительной
части Украины запрет на
показы российских каналов действует. И никто
пока не привлек к ответственности сам Национальный совет за его незаконные действия. Славянская партия, естественно, не могла остаться в стороне. Мною лично, первым заместителем
председателя Славянской
партии, подан в административный суд ниже следующий иск. Подан просто как гражданином Украины, права которого нарушены. Каждый может
подать такой же иск и отсудить как минимум стоимость не оказанной услуги. И если так сделают тысячи - чиновники выложат
круглую сумму. Но я надеюсь выиграть этот иск в
полном объеме и привлечь к ответу зарвавшихся чиновников нацсовета.
Адміністративний позов
Про визнання рішення
Національної ради
України з питань
телебачення і радіомовлення № 1738 від
01.10.2008 незаконним,
таким, що порушує
право громадян України
на вільний доступ до
інформації
(статті 9 Закону
України „Про інформацію” та статей 34 та 56
Конституції України)
Рішенням від 1.10.2008

Національна рада України
з питань телебачення і радіомовлення позбавила
мене – громадянина України можливості з
1.11.2008 дивитися ряд телевізійних каналів. Згідно
укладеного мною договору з провайдером програмних послуг ЗАТ

„Воля-Кабель” за номером 188640 і сплачена послуга на перегляд телевізійних каналів на суму
99 гр. Але цих каналів я
не отримав. Тобто не отримав оплачену послугу
на перегляд каналів РТР
планета, РЕН-ТВ, «Культура», «ТВ Центр». Це
сталося саме з вини Національної Ради, яка своїм
рішенням заборонила
ретрансляцію цих каналів
в мережі кабельного телебачення. Такими діями
Національна рада мені
завдала матеріальну і моральну шкоду. Адже тепер
для того, щоб мати можливість надалі дивитись ці
канали, я змушений буду
закупити і встановити супутникову антену вартістю більше 1000 гривень.
При моїй заробітній
платні викладача це дуже
значні витрати.
Таким рішенням порушені мої права, котрі
передбачені статтею 9 Закону України „Про інформацію”, згідно якої всі

громадяни України мають
„право на інформацію,
що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм
для реалізації ними своїх
прав, свобод і законних
інтересів, здійснення завдань і функцій.”
Забороною
ретра нсляці ї
вищезгаданих
тел ека на л і в
провайдера м
програмних послуг якраз і порушено моє
право на отримання інформації, яке згідно
статті 22 Закону
„Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення” саме
На ці он а ль на
рада повинна забезпечувати.
Так, згідно статті 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” на Національну раду покладений:
„нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо
частки вітчизняного
продукту у їх програмах
(передачах) та щодо
вживання мов при
здійсненні телерадіомовлення;
нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства у
сфері захисту суспільної
моралі; ...”
Але ці повноваження
стосуються виключно телерадіоорганізацій. Щодо
провайдерів програмних
послуг таких повноважень Національна рада
не має. Національна рада
не здійснює нагляд за
змістом програм, що ретранслюються провайде-

ром. І таким чином вимога „припинити ретрансляцію іноземних програм, зміст яких потребує
адаптації...”, яка міститься в рішенні № 1738 від
01.10.2008, є перевищенням повноважень Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення і у відповідності до статті 364 Кримінального кодексу України має ознаки злочину
(зловживання владою чи
службовим становищем).
Крім того, рішення
Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення № 1738
від 01.10.2008 суперечить
ліцензіям, які були видані
провайдерам програмних послуг нею самою. У
ліцензії, що видана кожному провайдеру, є перелік телерадіопрограм
та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у складі
програмної послуги. І в
цей перелік входять вищезазначені канали, припинення ретрансляції яких
Національна рада вимагає. Тобто коли вона видавала ліцензію, вважалась цілком законною
ретрансляція цих каналів
на території України.
Згідно зі статтею 13 Закону України „Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення” Національна рада здійснює нагляд
за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та
умов ліцензій; і повинна
вимагати від ліцензіата
надання послуг у повному обсязі. Замість виконання вимог закону Національна рада сама стала на шлях порушення
умов ліцензії, виданої
нею. Приклади ліцензій,
виданих Національною
радою декілька місяців
тому різним провайдерам надаються. І в кожній
з них є вищезгадані кана-

ли, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у складі програмної послуги.
В зв’язку з вищесказаним, керуючись ст.
55 Конституції України
та ст. 104 Кодексу адміністративного судочинства України:
прошу СУД:
1. Визнати рішення
Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення
№ 1738 від 01.10.2008
року таким, що порушує право громадянина
України на вільний доступ до інформації.
2. Зобов’язати Національну Раду України
з питань телебачення і
радіомовлення скасувати рішення № 1738 від
01.10.2008.
3. Стягнути з Національної Ради України з
питань телебачення і радіомовлення на мою користь спричинену цим
рішенням матеріальну
шкоду в сумі 99 (дев’яносто дев’ять гривень),
яка складається зі сплаченої і не одержаної послуги, у зв’язку з прийняттям Національною
Радою України з питань
телебачення і радіомовлення вищевказаного
рішення.
4. Порушити кримінальну справу по факту
перевищення Національною Радою України
з питань телебачення і
радіомовлення своїх повноважень, що призвело до порушення прав
мільйонів телеглядачів.
Олександр Лузан

20 ноября в
15.00 у здания Нацсовета по адресу
ул. Прорезная 2
Славянская
партия проводит
акцию протеста
против отключения российских каналов.

Фильм-проклятие напугал Ющенко
В Киеве разгорается скандал вокруг попытки украинских властей заблокировать показ документального фильма “Война

08.08.08. Искусство предательства”. В фильме
демонстрируются фрагменты видео, отнятые у
грузинских военных, которые сами снимали захват
Цхинвала и убийства

мирных жителей. Окружение Виктора Ющенко
старается с помощью
цензуры скрыть от жителей страны правду о роли
официального Киева в нападении на
Южную Осетию.
Премьера
фильма “Война 08.08.08”
была запланирована на 12
ноября и приурочена
к
трагической дате – 100
дней с начала войны в
Южной Осетии. Организаторами показа выступили посольство России
на Украине, интернет-телеканал Russia.Ru, со-

здавший этот фильм, и депутат Верховной Рады
Украины Валерий Коновалюк. На показе обещал
присутствовать и посол
РФ на Украине Виктор
Черномырдин.
Однако, как только окружению Виктора Ющенко
стало известно, что в Украинском доме готовится
показ скандально известного фильма, тут же возникла необходимость
провести там “срочные
президентские мероприятия”. Та же история повторилась и с Дворцом
искусств Украины. Показ
фильма был перенесен в
отель “Хаятт Ридженси
Киев”, но и там показать
фильм власти не дали.
СБУ запретило демонст-

рацию фильма и не пустило в зал посла России
Виктора Черномырдина.
Показ фильма перенесен
в Верховную Раду.
Виктор Ющенко, завязнув в военном преступлении своего коллеги по
“цветным революциям”
Михаила Саакашвили, теперь пытается всеми силами заставить замолчать
своих оппонентов.
Чего так боится Виктор
Ющенко? Депутат Верховной Рады Валерий Коновалюк считает, что
президент испытывает
страх перед тем, что “ктото на территории Украины увидит эту киноправду о событиях в Южной
Осетии”. Впрочем, абсурдность ситуации в том,

что фильм уже давно
выложен в Интернете,
где его русскоязычную
и англоязычную версии
уже посмотрело порядка 2 000 000 человек.
Документальная лента
разошлась в десятках
стран мира и получила
название “фильм-проклятие Саакашвили” изза уникальных видеосвидетельств преступлений грузинского президента.
По мнению Коновалюка, “команду Ющенко
пугает сама возможность открытой дискуссии на тему этих событий в присутствии представителей международного сообщества”.
dni.ru

