
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 4 

 

09.01.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ  

(НР № 00349-м від 29.08.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «ПРЯМИЙ») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшло звернення громадянки Касьяненко Я.К.  

(вх. № 15а/13 від 03.01.2020) з наріканням на дії/слова ведучого ТОВ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, Сергія Пояркова, який, на думку заявника, 

посягає на честь і гідність Президента України В. Зеленського, ображає членів 

його родини, вживає нецензурну лайку. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», 

м. Київ (ліцензія НР № 00349-м від 29.08.2018, логотип: «ПРЯМИЙ»), за 

27.12.2019 зафіксовано трансляцію передачі «ПоярковNEWS» (о 22.00), що 

містила висловлювання ведучого Сергія Пояркова, зміст яких має ознаки 

порушення ліцензіатом вимог: 

- абзацу тринадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: поширення інформації, яка порушує законні права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи); 

- частини п’ятої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат не має права розповсюджувати програми і передачі, 

трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6 

цього Закону, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, 

розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять 

сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи 

психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів); 

- частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (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); 
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- статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» (Забороняються 

виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує невігластво, неповагу 

до батьків). 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано: 

(о 22:00 - 22:13) С. Поярков: «У нас прямий ефір…Значить, давайте…У нас 

сьогодні в гостях Юрій Бірюков, волонтер та радник 5-го Президента України. 

До речі, вперше в нашій студії…Дмитро Васильєв, такий аксакал студії 

«Прямого каналу». Дивіться, сьогодні я маю намір зробити Президенту 

Зеленському новорічний майстер-клас. З кого йому треба брати приклад в 

цьому житті, щоб Зеленського не називали маленьким криворізьким 

сцикунятком, і якому треба із маленького чма якимось чином дорости до 

Президента країни. От прямо зараз я надам вам відеоматеріали світового 

рівня з пантеону демократії - з Америки, як демократія повинна працювати. 

До речі, я вимагаю, щоб Зеленський разом з татом і всіма своїми 

прихильниками послухали разом з нами пісню Джорджа Майкла «Shoot the dog» 

(«Пристрели пса»). Будь ласка, дайте нам синхрончик, хоч фрагментик. Я хочу 

сказати, що Джордж Майкл - це така американська Софія Федина і там з 

ним була американська Маруся Звіробій, тому що, якщо ви чули цю пісню, я 

хочу нагадати… мені приспів більше всього подобається (говорить 

англійською). Я переводжу приблизно сенс пісні: «Бачите вогонь місії, не маємо 

жодної уяви про демократію. Давайте розбудуємо собі якусь зброю 

напівавтоматичну, ну і коли це все рване´, застрелимо цю собаку. З цим Бушем 

треба щось робити, скоріше все закінчилось би для цієї людини». От ви знаєте, 

я хочу сказати, що наскільки ви… Джордж Майкл критикував Дж. Буша 

набагато жорсткіше, ніж Софія Федина і Маруся Звіробій критикували 

Зеленського. І дивіться, чому Дж. Буш - це герой, людина і зразок політика, а 

Зеленський у порівнянні з Дж. Бушем – тупе і маленьке чмятко, тому що Дж. 

Буш не провів обшуки у Джорджа Майкла, ніхто у нього не вилучив іграшковий 

пістолет, він не відкрив карну справу (говорить англійською). Американський 

Президент Дж. Буш був справжнім героєм на відміну від сцикливого чмятка, 

яке бореться з дівчатами. Він у 17 років став наймолодшим військовим 

пілотом США. Він відкинув навчання в коледжі і пішов в армію. І воював всю 

другу світову війну. Він не ялдой по роялю воював, а у повітряних боях, і тому 

він - Президент. І якщо б йому сказали, що співака або волонтера можна за 

пісню або за пост у фейсбуці переслідувати, відкрити справу, він би сказав, що 

так вчиняють не гаранти Конституції, а тупорилі козли… ну так би сказав 

Дж. Буш. Я вважаю, що нашому Президенту і його татові разом з Богданом, 

Разумковим і Рябошапкою треба напам'ять вивчити Джорджа Майкла. І будь 

ласка, вибачтесь перед дівчатами. Я вважаю, що як гарант Конституції 

Зеленський повинен взяти приклад з Дж. Буша, перестати бути чмом і стати 

гарантом Конституції. Він повинен вибачитись особисто і покарати всіх, хто 

переслідував наших дівчат. Може комусь здається, що Джордж Майкл - це 

таке виключення, ну, чувак псіханул… Ні, я хочу, щоб Зеленський і все оточення 

насолодилися шедевром Емінема, який називається «Нож». Знаєте, ця пісня 

критикує того самого Президента Буша і закликає так само його знищити. 
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Давайте подивимось кусочок (говорить англійською fuck Зеленський). І нам 

нічого не буде. Дивіться, проткнутим ножем зображений Президент… там 

Майдан… це нічого страшного нема, коли публічна особа…Послухайте, ми 

що… гірше американців? Шановні українці, ми що… наші Федина і Маруся 

гірше за їх Емінема і Джорджа Майкла. Знаєте, мені наші дівчата набагато 

більше подобаються. Я ж не якийсь там ганебний радикал…, ну реально наші 

набагато кращі. Послухайте, якщо ми з вами не тупі тварини, а люди, ми 

повинні, щоб Президент до нас, до наших співаків, наших активістів ставився, 

зараза, як американський Президент, а не бикував, як малолєтнє сцикливе 

чмо. Я закликаю нашого Президента вчитися, вчитися у старших товаришів, 

вчитися кожен день і вибачитися перед дівчатами, тому що в Америці 

Президент собі такого не дозволяє, а Вова Зеленський ще дуже не допрацював 

до того, як люди живуть в Америці. В Америці, на відміну від зеленого трєпла, 

яке обіцяло 4 тисячі нашим лікарям, вибачте, вчителям… в Америці рядовий 

шахтар отримує 5 тис. доларів, а горний майстер або інженер – 15-20 тисяч 

доларів. Розумієте, оце різниця. Шановні українці, нам треба, якщо ми хочемо 

жити як американці, треба шкварити це зелене чмо, як Джордж Майкл. 

Тому я стверджую, що у порівнянні з великим патріотом, воїном, 

американським Президентом, якого шанує весь світ Дж. Бушем, ми обрали, 

поки що, невиховане зелене чмо, і нам з вами його виховувати. Тому що воно, 

якщо б я не пригадав, воно так і не знало, як себе поводив Джордж Майкл і 

Емінем. Тому треба відноситися до Федини і Звіробій, як Буш відносився до 

своїх співаків. Ми змусимо, якщо якийсь козел цього не хоче для нас робити, ми 

його нагнем і змусимо, як у тому кліпі Емінема, Зеленський і ваша команда, 

дивіться кліп Емінема, якщо не будете виконувати мою команду, там все 

написано, ви моя прислуга, я вас буду пороти на конюшні розгами, якщо ви, 

падли, не будете мене слухатися. Все зрозуміли? А ну, бистро побігли 

виконувати. Я був не надмірно м'яким, хлопці? …Я намагався якось ввічливо, це 

було достатньо по-новорічному, скажіть мені, будь ласка».  

Ю. Бірюков: «Абсолютно, ну правда, единственное… ты сказал, что ты 

утверждаешь, что он чмо».  

С. Поярков: «У порівнянні з Бушем». 

Ю. Бірюков: «Представим себе ситуацию, что он пойдет в суд, и вам в 

суде придется доказывать, ему надо будет доказать, что он не чмо или тебе 

надо будет доказать, что он чмо».  

С. Поярков: «Те, що він не чмо доказати неможливо, тому що є 

відеодокази, що воно чмо. Ну якщо були обшуки у наших дівчат і не було 

обшуку у Джорджа Майкла, хто чмо? Ну точно не дівчата і не Джордж 

Майкл. Він гарант Конституції. Федина і Звіробій мають конституційні 

права? Вони менше, ніж у Джорджа Майкла? Тоді хто чмо? Я розумію, що 

поки це ще не суд. Дивіться, вони насправді настільки тупі. Я розумію, що 

Зеленський-папа – тупий, криворізький професор кислих щів, він у своєму 

інтерв'ю щиро брехав, він брехав, що буцімто в Америці набагато менше 

критикують Президентів, там собі не дозволяють, як його хлопчика Вовочку, 

ображати. Ви знаєте, я хочу зараз звернутися до глядачів, вибачте, ще 
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трошки мене потерпіть і далі підуть інші теми. Я хочу сказати, що сімейство 

Зеленських закликало всіх глядачів «Прямого каналу» і патріотів обов'язково 

дивитись «Прямий канал» і підписуватись на блог «Ничего святого с С. 

Поярковым», оскільки вонін папа згадав особисто мене, облив мене брудом, 

захищаючи свого синочка, він, мабуть, таким чином хотів закликати вас 

підписатися на мій блог. Да, я теж жорстко критикую владу і дивіться, 

шановні підписники і просто глядачі «Прямого каналу», перевірте ваші 

підписки, тому що у мене і деяких блогерів YOUTUBE зробив деяку 

перетрубацію. Там злетіли підписники, яких на каналі було мало, вони 

почистили неактивні акаунти. Перевірте вашу підписку обов'язково, тому що 

я перед новим роком зроблю спеціальний випуск «10 подій року», і я не буду 

таким м'яким, як я на прямому ефірі «Прямого каналу». Я буду набагато 

жорсткішим. Підпишіться на мій блог «Ничего святого с С. Поярковым» і 

перевірте ваші підписки. Це прохання сімейства Зеленських. Тато з сином 

просять вас: не забудьте підписатися на мій YOUTUBE-канал. Ну, треба ж 

поважати прохання старшої людини».  

(о 22:38 - 22:41) С. Поярков: «Я хочу нагадати нашим глядачам, щоб вони 

розуміли і розповідали вашим знайомим, сусідам, хто голосували за зелену 

команду, що таке ОВДП і чим воно відрізняється від кредиту Світового банку. 

Світовий банк дає кредит під 2-3 % годових, 4 % - це максимум, в принципі 

десь 2,5 %, 4 % - це вже за межами. Таким країнам, як Україна – це 2,5-3 %. 

Навіть 2 %. Якщо вам цікаво, я скажу, який відсоток платиться в 

європейських банках. Якщо ви маєте 1 млн доларів чи 100 доларів і кладете їх у 

банк, в Європі вам платять 0 %, це ви платите банку 0,01 % за те, що банк 

зберігає ваші гроші. І вся Європа почула, що на краю Європи є поле чудес, 

країна критиничних ідіотів, вони почали платити 20 % за ОВДП, країна 

тупих індєйцев, і всі туди повезли гроші. Потім уряд Зеленського сказав – нє, 

ми - країна супер тупих індєйцев, і збільшили закупки ОВДП вже під 15%, 

потім сказали, ми - країна найтупіших індєйцев в світі, і ми під 11 % тепер 

продаємо на максимум. І вони в десятки разів, тобто кількість закупок 

ОВДП… і ви знаєте, у мене є така підозра, що Вова, от тут я не знаю, він або 

тупий, або негідник, він або в долі, або не в долі. Хтось з оточення Зеленських, 

от дивіться, тут у мене є питання… Мені здається, що хтось з оточення 

Зеленського, дуже близький до цієї влади, от щось мені здається, у цій грі десь, 

якимось чином, якось замазаний, тому що хтось на цьому заробляє, і хтось на 

цьому заробляє, будучи впевненим, що до такого числа гривня буде мати такий 

курс, а бути певним можна бути тільки за однієї умови, мої друзі. Якщо ти 

контролюєш Національний банк, якщо ти контролюєш Прем'єр-міністра, якщо 

ти контролюєш міністра фінансів, якщо ти контролюєш адміністрацію 

Президента, а найкраще, якщо ти сам Президент. І тоді цей Президент 

потім, коли у нього запитають, що це сталося, Володимире Олександровичу, 

він щиро, від усієї душі скаже вам – ідіть у сраку».  

(о 22:50 - 22:53) С. Поярков: «Я знову до спадкової тупості сімейства 

Зеленських. Це спадково тупі люди, вони радіють рейтингу, ну, так будь 

ласка. Шановні тупі Зеленські – тато і син. Я хочу, щоб ви полізли в 
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GOOGLE, яким ви користуєтесь… і там є дуже невтішна для вас інформація. 

Перед тим, як Чаушеску з його родиною розстріляли на задньому дворі, у нього 

був рейтинг 95 %, а перед тим, як Каддафі в сраку встромили ніж, у нього 

рейтинг був 95 %. У вашого Зеленського в бідній країні, де дуже багато зброї, 

рейтинг якраз перед тим, щоб у сраку щось запхнуть. Це, ви знаєте, дуже 

якась тривожна інформація, бо світова історія, якщо ми подивимось 

статистику, якщо ми подивимось на цифри, в країні війна, купа незадоволених 

патріотів, з якими у Зеленського погані стосунки, Зеленський-папа, вам не 

страшно за сраку синочка? Серйозно. Тому що цифри рейтинга… вони якраз 

показують… знаєте, рейтинг Муссоліні погано закінчився, тому що як нічого 

не робити, а тішити себе рейтингом, не мати ніяких економічних досягнень, а 

я хочу нагадати і Зеленському, і татові (втім мені здається, що обидва тупо 

не користуються інтернетом) полізти і подивитися, якщо реформи в країні не  

зроблені на протязі 8-9 місяців, точніше якщо вони не вийшли на своє 

завершення, реформи виходять на стадію завершення після 7-8-9 місяців, і 

якщо до року не закінчилось завершення реформ, то в сраку вашому сину 

може полетіти щось, як мінімум неприємне. Ну, якщо він не зовсім радикал 

політичний, послухайте, чому люди не хочуть дивитися… Зеленський пообіцяв 

людям шалені реформи. Люди, досить! Є така психологія, якщо людина знає, 

що її обікрали на вокзалі в наперстки, і міліція починає затримувати 

наперсточників, вони захищають наперсточників. Є стокгольмський синдром, 

люди співчувають терористам. Люди повірили Зеленському, знаєте, як ті, хто 

вклали в МММ. Вони до останнього вірили в Мавроді. У Мавроді був рейтинг 

перед тим, як він сів у в'язницю, вовін тато, як у Зеленського один в один перед 

в'язницею, отакий рейтинг (жест схвалення). Це рейтинг… чисто так, у 

тюрму. Чому вони думають, що перший раз у світовій історії Вову Зеленського 

не отымеют без вазелина. От чому вони думають, що саме для цього 

хлопчика історія зробить виключення. Він один піде не трахнутий».  

(о 22:54 - 22:55) С. Поярков: «У мене одне таке питання, є такі базові 

людські інстинкти… який називається «інстинкт самозбереження»… 

Інстинкт самозбереження… він повинен бути далекоглядним. От дивіться, от 

у мене є відчуття непокою, мене щось бентежить, тому що я розумію, якщо 

Зеленського потягнуть вішати на гілку або встромляти в сраку кінжала, це 

буде виключно в той момент, коли нам теж всім буде непереливки. І я не хочу, 

щоб було погано мені, тобі, моїй сім'ї, Ратушній, тому що… Те, що повісять 

Зеленського… мене це не радує, я цього не хочу, я відчуваю небезпеку, я не хочу, 

щоб Зеленського натовп посадив на вила, бо я бажаю добра своїй країні, своїй 

сім'ї, а Зеленський, його сім'я і оточення каже… а ми не відчуваємо небезпеку».  

(о 22:58 - 22:59) С. Поярков: «Я хочу завершити ще одним меседжем, 

який… я дуже бажаю, шоб його почули. Коли я шалено критикую Президента, 

уряд, Верховну Раду, всю зелену команду, я не маю на меті обісрати сімейство 

Зеленських, образити наших зелених політиків, я маю на меті достукатися до 

вас, щоб ви почули, що, крім позитивної інформації, є ще об'єктивна, що вам 

треба вчитися і рятувати країну, не сидіти на подушці оцих уявних 

комфортних надбань, вам треба прокинутися і почути тих спеціалістів, які всі 
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в один голос кажуть, що ви нефахово керуєте країною, що може бути біда. Як 

всі громадські активісти, журналісти і небайдужі люди хочуть достучатися. 

Я вважаю, що хоч оцю брутальну наїздну форму… ви хоч це почуєте».  

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ПРЯМИЙ», м. Київ, за 27.12.2019, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ 

(НР 00349-м від 29.08.2018), з метою перевірки дотримання вимог: 

- абзацу тринадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: поширення інформації, яка порушує законні права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи); 

- частини п’ятої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат не має права розповсюджувати програми і передачі, 

трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6 

цього Закону, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, 

розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять 

сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи 

психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів); 

- частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (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); 

- статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» (Забороняються 

виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує невігластво, неповагу 

до батьків). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  
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3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, 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 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


