
l.Загдльнi положення

1.1. Idей редакцiйний статут (далi - кСтатут>) визначае порядок збирання, створення та
поширення iнформаuii журналiстами приватного акцiонерного товариства
<Радiокомпанiя (ГАЛА) (далi iменуеться кРадiокомпанiя>), реглам9нтуе дiяльпiсть
Редакцiйноi ради Радiокомпанii.

1.2. Радiокомпанiя вiдповiдно до законодавства УкраТни про iнформацiю е засобом
масовоi iнформацiТ.

1.3. Радiокомпанiя:

здiйснюе мовлення вiдповiдно до законодавства УкраiЪи про телебачення i
радiомовлення на пiдставi лiцензii (лiцензiй), виданих у встt}новленому законом порядку
уповноваженим органом державноi влади Украiни;

стВорюе i поширюс iнформацiю шляхом виробництва i розповсюдження програм
передач та у iншi способи, що не с}rперечать законодавству УкраiЪи.

Радiокомпанiя самостiйно визначае змiст поширюваноi iнформацiТ. При поширеннi

iнформацiТ Радiокомпанiя виходить з принципiв:

а) точностi, об'сктивностi, не)rпередженостi та збалансованостi iнформацii, що
поширюеться;

б) дотримання полiтичного, iдеологiчного, культурного, релiгiйного плюралiзму;

в) збереження права на власну позицiю у висвiтленнi спiрних чи конфлiктних питань;

г) невтручання власника (власникiв) Радiокомпанii у творчу дiяльнiсть if працiвникiв,
якщо iнше не передбачено законом.

У цьому CTaTyTi пiд iнформацiею слiд розумiтлл масову iнформацiю, за винятком
випаДкiв спецiального посилання на iншi види iнформацii або якщо iнше не випливае зi
змiсту Статугу.

1.4. У Здiйсненнi iнформацiйноi: дiяльностi Радiокомпанiя керуеться Конституцiею
УкраiЪи, Законом УкраiЪи кПро телебачення i радiомовлення), Законом УкраiЪи кПро
iнформаuiю>>, iншими актами нацiона_tlьного законодавства УкраiЪи, принципzlми i нормами
мiжнародного права.

2.вимоги до збирання, створення та поширецня iнформацii
2.1. ВимоГи до забезпечення точностi, об'сктивностi, неупередженостi та

збалансованостi iнф ормацiТ:
2.|.l. ПОширюванi журналiстаtvtи Радiокомпанii факти повиннi точно вiдповiдати

реальним подiям та обставинаlrл.

використання цитат, iх фрагментiв чи уривкiв тексту пе повинне спотворювати
змiст висловлювань, що наводяться журналiстом.

2.1.2. Умисне перекручення, спотворенЕя фактiв та манiпулювання ними не
допуска€ться.

2.|.З. Iнформацiя мае бути отримана з перцоджерела. У разi, якщо iнформацiю
отриманО не з першоДжерел4 журналiсТ зобов'язаниЙ перевiрити точнiсть цiеi
iнформацii в iнших надiйних джерелах.

2.1.4.Y випадку наведеншI вiдомостей до яких згодом можуть бути BHeceHi
уточнення чи доповнення, журналiст зобов'язаний поiнформувати споживачiв
iнформацii про попереднiй характер таких вiдомостей.


