
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2482 

 

24.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 40 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ 

(НР № 00184-м від 19.02.2010, 

ефірне мовлення, 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 абзацу тринадцятого частини другої статті 6, частини другої 

статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 29.09.2016 рішенням  

№ 2060 було призначено позапланову перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/463 від 11.10.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ДИВОСВІТ», м. Київ (ефірне мовлення, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО»), за 

результатами якої складено Акт № 72 ПП/Кв/C/16 від 28.10.2016. 

Перевіркою зафіксовано, що в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ДИВОСВІТ», м. Київ, 31.08.2016 у проміжок часу з 20:00 до 21:00 

транслювалася передача «Люди говорять» за участі Тетяни Монтян,  

в контенті якої зафіксовано 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 
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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), оскільки 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. Зокрема звучало наступне: 

20:19 – «Упоротых же хватает, которых волнует вовсе не ЖКХ!»; 

20:20 – «Может, у человека член на пару сантиметров на радостях 

вырастет»; 

20:22 – «Люди в заднице!»; 

20:24 – «Вот если бы тарифы можно было повесить на тех, кто стрибав по 

Майдану в каструле»; 

20:32 – «Мне, например, глубоко по барабану, кого слушают упоротые 

майдауны»; 

20:33 – «Вот живут в одном доме упоротые майдауны и антимайдановцы»; 

20:39 – «Например, возьмем двух абстрактных пенсов (мається на увазі 

пенсіонерів) …»; 

20:49 – «Я же не смотрю передачи с вашими упоротыми кумирами»; 

20:50 – «Да это вы – мусор!» (по відношенню до радіослухача); 

20:51 – «Будете зимой с замороженой задницей!» (по відношенню до 

радіослухача). 

Розглянувши Акт № 72 ПП/Кв/C/16 від 28.10.2016 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись абзацом тринадцятим 

частини другої статті 6, частиною другою статті 62, частиною першою статті 

70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та 

другою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 

13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ»,  

м. Київ, НР № 00184-м від 19.02.2010, абзацу тринадцятого частини другої статті 

6 та частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, НР № 00184-м 

від 19.02.2010, оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ»,  

м. Київ, на неприпустимість порушень вимог чинного законодавства в 

подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ. 
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5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ»,  

м. Київ. 

6.  Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


