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Протокол № 32

Про призначення позапланової перевірки
ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ
(НР № 00184-м від 19.02.2010,
ефірне РМ, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО»)

За
результатами
моніторингу
ефірного
радіомовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ (НР № 00184-м від
19.02.2010, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО»), здійсненого 31.08.2016 у проміжок
часу з 20:00 до 21:00, зафіксовано трансляцію передачі «Люди говорять» за
участі Тетяни Монтян.
Під час діалогу з радіослухачами Т. Монтян висловлювалася негативно та
образливо на адресу героїв Революції Гідності, допускала у прямому ефірі
ненормативну лексику. При цьому ведучий передачі не зупинив та не зробив
зауваження Т. Монтян щодо неприйнятних висловлювань, що є ознаками
порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу тринадцятого частини другої статті 6 (Не допускається
використання телерадіоорганізацій для: поширення інформації, яка порушує
законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність
особи);
- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється
розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть
зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх
та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00
та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати
спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм
телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією).
Розглянувши результати моніторингу ефірного радіомовлення ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, за 31.08.2016, керуючись
абзацом третім пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення
законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від
08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за
№ 313/20626 (із змінами), Національна рада

вирішила:
1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ДИВОСВІТ», м. Київ (НР № 00184-м від 19.02.2010), з метою перевірки
дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу тринадцятого частини другої статті 6 (Не допускається
використання телерадіоорганізацій для: поширення інформації, яка порушує
законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність
особи);
- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється
розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть
зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх
та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00
та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати
спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм
телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення і на управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

О. Герасим’юк

Заступник голови Національної ради

/підпис/

У. Фещук

