предметом громадського iHTepecy i якrцо право громадськостi знати
_ереважае над правом власника на iT захист.
-_

цю

iнформацiю

2.2.7. Журналiсти повиннi зберiгати та€мницю листування, телефонних
розмов,
- е.rеграфноi та iншоi кореспонденцii
i використовувати цi матерiали лише за письмовою

l- -]_]ою

ix

власникiв.

2.з.

Вимоги до розповсюдження iнформацiiпронасильство
2,З,LРадiОкомпанiЯ уникае поширення в ефiрi сцен насильства та жорстокостi, за
винятком випадкiв, коли подання таких сцен € необхiдним для збереження точностi та
об'ективностi iнформацiйного матерiапу.
2.З.2,ПроПаганда культУ насильстВа, жорстОкостi, нездорового способу життя,
антисоцiальноi поведiнки, поширення порнографii в ефiрi Радiокомпанii не допускаеться.

2.4-

Вимоги до розповсюдження iнформацiт про правопорушення
2.4.1. Радiокомпанiя не поширюе в ефiрi iнформацiю про способи вчинення
правопорУшень, уникненНя юридиЧноi вiдповiдальностi, виготовлення небезпечних
дJUI
життя та здоров'я речовин та не розповсюджуе iншу iнформацiю, яка може бути
використана для вчинення злочинiв та iнших правопорушень.
2.4.2,

При висвiтленнi кримiнальних спраВ журналiсти керуються

ст.62

КонстиryuiТ УкраiЪи, вiдповiдно до якоТ особа вважаеться невинуватою
у вчиненнi
зJIочину i не може бути пiддана кримiнальному покаранню, доки iT вину не буде
доведено
в закоЕному порядку i встановлено обвинувальниМ вироком суду.

Вимоги до розповсюдження iнформацiт про рiзнi групи населення
2-5.1- При поширеннi iнформацii про рiзнi групи населоння журн€tJIiсти керуються
cr.24 КонститУцii УкраiЪи, вiдпОвiдно до якоi громадяни мають piBHi констиryцiйнi
права i свободи та е рiвними перед законом. Не може бути привiлеiъ чи
обмежень за
ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, cTaTi,
етrriчного та соцiального походження" майнового стаЕу, мiсця проживання або iншими
2.5.

ознаками.

2.6. Вимоги до захисту лiтей вiд негативного впливу iнформацiТ

2-6-|. Радiокомпанiя не розповсюджуе та не анонсуе програми та передачi, якi

зашкодити фiзичному, iнтелектуальному i духовному
розвитку неповнолiтнiх та
ЮНаЦГВа, За ВИНЯТКОМ ДОбОВОГО ВiДРiЗКУ ефiрного часу з 2З
до б години. TaKi програми та
передачi повиннi мати спецiальне попередження та вiдповiдно позначатися в
розкладi
програм Радiокомпанii та опецiально позначатися безпосередньо перед трансляцiею
Mo)IqyTb

TaKID( tIрограм.

2.6.2. Радiокомпанiя не може без письмовоТ згоди батькiв або осiб,
що ix
замil*оють, а також вiдповiдних правоохорOнних органiв
розголошувати iнформацiю,

яка може сприяти iдентифiкацii особи неповнолiтнього правопорушника чи
стосусться факту
сапrоryбства неповнолiтнього.

2.7.

Вимоги до перевiрки достовiрностi iнформацii
2-7.1. Iнформацiя, яка поширюеТься В ефiрi Радiокомпанii, повинна rрунтуватися на
.Dкерелtж, що заслуговують на довiру.

