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свобода словасобытия

НАЦРАДУ ПОД СУД!
с 1 ноября вступило в дей-
ствие решение Нацио-
нального совета Украины
по телевидению и радио-
вещанию, лишившее воз-
можности  миллионы те-
лезрителей смотреть рос-
сийские  телеканалы. Это
решение визвало массо-
вые возмущения граждан
Украины. В ряде регионов
Украины  отказались вы-
полнять это решение. В от-
дельных регионах  его зап-
ретила выполнять местная
власть, ряд провайдеров
отсудили свое право на
показ телеканалов. Но в
Києве и на значительной
части Украины запрет на
показы российских кана-
лов действует. И никто
пока не привлек к ответ-
ственности сам Нацио-
нальный совет  за его не-
законные действия.   Сла-
вянская партия, есте-
ственно, не могла остать-
ся в стороне. Мною лич-
но, первым заместителем
председателя Славянской
партии, подан в админис-
тративный суд ниже сле-
дующий иск. Подан про-
сто как гражданином Ук-
раины, права которого на-
рушены. Каждый может
подать такой же иск и от-
судить как минимум сто-
имость не оказанной услу-
ги. И если так сделают ты-
сячи - чиновники выложат
круглую сумму. Но я на-
деюсь выиграть этот иск в
полном объеме и при-
влечь к ответу зарвавших-
ся чиновников нацсовета.
Адміністративний позов

Про визнання рішення
Національної ради
України з питань

телебачення і радіомов-
лення № 1738 від

01.10.2008  незаконним,
таким, що порушує

право громадян України
на вільний доступ до

інформації
        (статті 9 Закону

України „Про інформа-
цію” та статей 34 та 56
Конституції України)
Рішенням від 1.10.2008

Національна рада України
з питань  телебачення і ра-
діомовлення позбавила
мене – громадянина Ук-
раїни можливості з
1.11.2008 дивитися ряд те-
левізійних каналів. Згідно
укладеного мною догово-
ру з провайдером про-
грамних послуг ЗАТ

„Воля-Кабель” за номе-
ром 188640 і сплачена по-
слуга на перегляд теле-
візійних каналів на суму
99 гр.  Але цих каналів я
не отримав. Тобто не от-
римав оплачену послугу
на перегляд каналів РТР
планета,  РЕН-ТВ, «Куль-
тура», «ТВ Центр». Це
сталося саме з вини На-
ціональної Ради, яка своїм
рішенням заборонила
ретрансляцію цих каналів
в мережі кабельного теле-
бачення. Такими діями
Національна рада мені
завдала матеріальну і мо-
ральну шкоду. Адже тепер
для того, щоб мати мож-
ливість надалі дивитись ці
канали, я змушений буду
закупити і встановити су-
путникову антену варті-
стю більше 1000 гривень.
При моїй заробітній
платні викладача це дуже
значні витрати.

Таким рішенням по-
рушені мої права, котрі
передбачені статтею 9 За-
кону України „Про інфор-
мацію”, згідно якої всі

громадяни України мають
„право на інформацію,
що передбачає мож-
ливість вільного  одержан-
ня, використання, поши-
рення та зберігання  відо-
мостей,  необхідних  їм
для реалізації ними  своїх
прав,  свобод  і  законних
інтересів, здійснення зав-

дань і функцій.”
З а б о р о н о ю
ретрансляці ї
вищезгаданих
т е л е ка н а л і в
провайдерам
програмних по-
слуг якраз і по-
рушено моє
право на отри-
мання інфор-
мації, яке згідно
статті 22 Закону
„Про Націо-
нальну раду
України з пи-
тань телебачен-
ня і радіомов-
лення” саме
На ціональна

рада повинна забезпечу-
вати.

Так, згідно статті 13 За-
кону України „Про Націо-
нальну раду України з пи-
тань телебачення і радіо-
мовлення” на Національ-
ну раду покладений:

„нагляд за дотри-
манням телерадіоорган-
ізаціями вимог законо-
давства України щодо
частки вітчизняного
продукту у їх програмах
(передачах) та щодо
вживання мов при
здійсненні телерадіомов-
лення;

нагляд за дотриман-
ням телерадіоорганізац-
іями законодавства у
сфері захисту суспільної
моралі; ...”

Але ці повноваження
стосуються виключно те-
лерадіоорганізацій. Щодо
провайдерів програмних
послуг таких повнова-
жень Національна рада
не має. Національна рада
не здійснює нагляд за
змістом програм, що рет-
ранслюються провайде-

Фильм-проклятие напугал Ющенко
В Киеве разгорается скан-
дал вокруг попытки укра-
инских властей заблоки-
ровать показ докумен-
тального фильма “Война

08.08.08. Искусство пре-
дательства”.  В фильме
демонстрируются  фраг-
менты видео, отнятые у
грузинских военных, кото-
рые сами снимали захват
Цхинвала и убийства

мирных жителей. Окру-
жение Виктора Ющенко
старается с помощью
цензуры скрыть от жите-
лей страны правду о роли

официально-
го Киева в на-
падении на
Южную Осе-
тию.
П р е м ь е р а
фильма “Вой-
на 08.08.08”
была заплани-
рована на 12
ноября и при-
урочена к

трагической дате – 100
дней с начала войны в
Южной Осетии. Органи-
заторами показа высту-
пили посольство России
на Украине, интернет-те-
леканал Russia.Ru, со-

здавший этот фильм, и де-
путат Верховной Рады
Украины Валерий Коно-
валюк. На показе обещал
присутствовать и посол
РФ на Украине Виктор
Черномырдин.
Однако, как только окру-
жению Виктора Ющенко
стало известно, что в Ук-
раинском доме готовится
показ скандально извест-
ного фильма, тут же воз-
никла необходимость
провести там “срочные
президентские меропри-
ятия”. Та же история по-
вторилась 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 пус-
тило в зал посла России
Виктора Черномырдина.
Показ фильма перенесен
в Верховную Раду.
Виктор Ющенко, завяз-
нув в военном преступ-
лении своего коллеги по
“цветным революциям”
Михаила Саакашвили, те-
перь пытается всеми си-
лами заставить замолчать
своих оппонентов.
Чего так боится Виктор
Ющенко? Депутат Вер-
ховной Рады Валерий Ко-
новалюк считает, что
президент испытывает
страх перед тем, что “кто-
то на территории Украи-
ны увидит эту киноправ-
ду о событиях в Южной
Осетии”. Впрочем, абсур-
дность ситуации в том,

что фильм уже давно
выложен в Интернете,
где его русскоязычную
и англоязычную версии
уже посмотрело поряд-
ка 2 000 000 человек.
Документальная лента
разошлась в десятках
стран мира и получила
название “фильм-про-
клятие Саакашвили” из-
за уникальных видео-
свидетельств преступле-
ний грузинского прези-
дента.
По мнению Коновалю-
ка, “команду Ющенко
пугает сама возмож-
ность открытой дискус-
сии на тему этих собы-
тий в присутствии пред-
ставителей международ-
ного сообщества”.

dni.ru

Киевляне
отметили

повышение цен
беспорядками

В воскресенье утром группа из
нескольких десятков молодых
людей, протестующих против
изменения тарифов, на протя-
жении примерно 20 минут бло-
кировала вход на станцию мет-
ро “Крещатик” с целью бес-
платного пропуска пассажиров.
Среди лозунгов, которые выд-
вигались участниками акции,
были такие: “Бесплатный про-
езд до конца года!”, “Нет про-
езду за 2 гривны!”, “Пусть пла-
тят богатые”, “Мы против по-
дорожания проезда”. Инициа-
тором акции выступила обще-
ственная молодежная организа-
ция “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 Коммуни-
стической партии Украины, об-
щественных организации “Я ки-
евлянин”, “Коалиция участни-
ков оранжевой революции”,
“Украина – Беларусь – Россия”,
“Форум спасения Киева”.
В ходе митинга люди оставляли
свои подписи под обращением к
властям с требованием отме-
нить решение о повышении сто-
имости проезда. У входа в мэ-
рию протестующие установили
гроб с надписью: “Гроб – бур-
жуям”. Вскоре после начала ми-
тинга к зданию горадминистра-
ции прибыли десять автобусов
с бойцами спецподразделения
“Беркут”, которые разогнали
участников акции. По словам
очевидцев события, столкнове-
ния участников акции с “берку-
товцами” происходили доста-
точно жестко.
Около 17:00 акция протеста во-
зобновилась. Участники вновь
собрались у входа на станцию
“Крещатик”. К метрополитену
люди принесли символические
жетоны, сделанные из автомо-
бильных покрышек, покрашен-
ных в синий цвет (цвет жетонов
в киевском метро). После того
как один из участников акции
поджег покрышки, протестую-
щие опять перебазировались к
зданию мэрии, где снова нача-
лись столкновения с “Берку-
том”.
В результате сотрудники мили-
ции задержали 11 человек, ко-
торые были доставлены в Пе-
черское 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 транс-
порте в Киеве будет бессрочной,
заявил один из ее участников
Лев ДАВЫДОВ

ром.  І таким чином ви-
мога „припинити ретран-
сляцію іноземних про-
грам, зміст яких потребує
адаптації...”, яка містить-
ся в рішенні № 1738 від
01.10.2008, є перевищен-
ням повноважень  Націо-
нальної ради України з
питань телебачення і ра-
діомовлення  і у відповід-
ності до статті 364 Кримі-
нального кодексу Украї-
ни має ознаки злочину
(зловживання владою чи
службовим станови-
щем).

Крім того, рішення
Національної ради Украї-
ни з питань телебачення і
радіомовлення   № 1738
від 01.10.2008  суперечить
ліцензіям, які були видані
провайдерам  програм-
них послуг нею самою. У
ліцензії, що видана кож-
ному провайдеру, є пе-
релік телерадіопрограм
та передач, які провай-
дер зобов’язується нада-
вати абоненту у складі
програмної послуги.  І в
цей перелік входять вище-
зазначені канали, припи-
нення ретрансляції яких
Національна рада  вима-
гає. Тобто коли вона ви-
давала ліцензію, вважа-
лась цілком законною
ретрансляція цих каналів
на території України.
Згідно зі статтею 13 Зако-
ну України „Про Націо-
нальну раду України з
питань телебачення і ра-
діомовлення” Національ-
на рада здійснює нагляд
за дотриманням ліцензіа-
тами ліцензійних умов та
умов ліцензій;  і повинна
вимагати від ліцензіата
надання послуг у повно-
му обсязі.  Замість вико-
нання вимог закону На-
ціональна рада сама ста-
ла на шлях порушення
умов ліцензії, виданої
нею. Приклади ліцензій,
виданих Національною
радою  декілька місяців
тому різним провайде-
рам надаються. І в кожній
з них є вищезгадані кана-

ли, які провайдер зобов-
’язується надавати або-
ненту у складі програм-
ної послуги.

В зв’язку з вищес-
казаним, керуючись ст.
55 Конституції України
та ст. 104 Кодексу адмі-
ністративного судочин-
ства України:

прошу СУД:
1. Визнати рішення

Національної Ради Ук-
раїни з питань телеба-
чення і радіомовлення
№ 1738 від 01.10.2008
року таким, що пору-
шує право громадянина
України на вільний дос-
туп до інформації.

2. Зобов’язати На-
ціональну Раду України
з питань телебачення і
радіомовлення скасува-
ти рішення № 1738 від
01.10.2008.

3. Стягнути з Націо-
нальної Ради України з
питань телебачення і ра-
діомовлення на мою ко-
ристь спричинену цим
рішенням матеріальну
шкоду в сумі 99 (дев’я-
носто дев’ять гривень),
яка складається зі спла-
ченої і не одержаної по-
слуги, у зв’язку з прий-
няттям Національною
Радою України з питань
телебачення і радіомов-
лення вищевказаного
рішення.

4. Порушити кримі-
нальну справу по факту
перевищення Націо-
нальною Радою України
з питань телебачення і
радіомовлення своїх по-
вноважень, що призве-
ло до порушення прав
мільйонів телеглядачів.

Олександр Лузан
20 ноября в

15.00 у здания Нац-
совета по адресу
ул. Прорезная 2
С л а в я н с к а я
партия проводит
акцию протеста
против отключе-
ния российских ка-
налов.


