НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 678
04.06.2020

м. Київ

Протокол № 16

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ
(НР № 00349-м від 29.08.2018,
загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «ПРЯМИЙ»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ»,
м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00349-м від 29.08.2018, логотип:
«ПРЯМИЙ»), за 01.05.2020, 02.05.2020 та 03.05.2020, у час, доступний для
перегляду неповнолітньою аудиторією, зафіксовано трансляцію передачі «Ехо
України» (ведучий: Матвій Ганапольський, гість: народний депутат України IX
скликання Юрій Камельчук) з використанням висловлювань ненормативної
(обсценної) лексики, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть
завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та
підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися);
- частини п’ятої статті 28 (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);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії);
- 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 позначатись безпосередньо перед їх
трансляцією).
Зокрема, під час моніторингу зафіксовано висловлювання:
1) 01.05.2020 (у часовому проміжку: з 20.03 до 20.09, пряма трансляція) із
повтором 02.05.2020 (у часовому проміжку: з 07.13 до 07.20).
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Матвій Ганапольський: «…Хвилинку, пане Юрію, Ви вперше у моїй
програмі. Я хочу, щоб це було не в останній раз. Будь ласка, зважайте, що тут
є ведучий. А ведучий, він, знаєте, сивий, лисий і багато, що бачив. Вам до мене
ще йти і йти».
Юрій Камельчук: «Я за вами з повагою слідкую багато років. Вибачте, що
нас перебивали».
Матвій Ганапольський: «Я Вам вдячний, а я за Вами не дуже з повагою.
Хочу дати Вам одну пораду. Ви зараз кілька разів збрехали».
Юрій Камельчук: «Яким чином».
Матвій Ганапольський: «Яким чином? Я Вам зараз скажу. Справа не в
цьому панові, який член фракції, а справа в тім, що Ви збрехали відносно тої
інформації, яка є у мене, а ми цим займаємось».
Юрій Камельчук: «А що саме. Це серйозне звинувачення».
Матвій Ганапольський: «Завод у Липецьку Порошенка був закритий, і ми
20 разів робили звідти трансляції і показували, їздили…».
Юрій Камельчук: «У якому році?».
Співведуча передачі: «Ви знаєте, що є юридичні основи, які говорять про
те, що не можна взяти сьогодні, сказати: «Я закриваю цю фабрику»; це
юрисдикція іншої держави. Якщо я не помиляюся це був 15-16 рік, коли це було
закрито…».
Юрій Камельчук: «2 роки закривати завод?».
Матвій Ганапольський: «2 роки, а можна і 3».
Співведуча передачі: «…Там був арешт і заморожені активи, це робила
Російська Федерація. Це неправда, Ви не можете говорити за іншу державу».
Матвій Ганапольський: «Це перша брехня. Друга брехня».
Юрій Камельчук: «Це не брехня. Я запитав. Я не стверджував, а запитав.
Тому прошу Вас не звинувачувати мене у брехні».
Матвій Ганапольський: «Друга брехня. Пане Юрію, Вам доведеться
вислухати мене. Друга брехня щодо, як це називається, война на крови. Що
його статки… Мені знаєте, мені насрати на статки Порошенка, але я
журналіст і у мене була інформація. Нема збільшення його статків за роки,
коли він був президентом. Це брехня, яку розносять…необхідні, я їх не буду
зараз називати. Третє…».
Юрій Камельчук: «Я перекладу цю інформацію і слово «брехуни» на
журнал «Forbes».
Матвій Ганапольський: «Добре. І третє. Це такий, скажіть мені, принцип
в «Слузі народу», що коли історія про зашквар з нинішньою владою, то
необхідно перейти до Порошенка. Оце, я не знаю, Вас вчать цьому, чи у Вас
такий темник…».
Юрій Камельчук: «Пробачте, Артур Герасимов почав перший говорити
про досягнення Порошенка…».
Матвій Ганапольський: «Правильно, і вони є ці досягнення…».
Юрій Камельчук: «Я на це і відреагував…».
Матвій Ганапольський: «Чудово, можливо є досягнення і у нинішнього
президента… Бо я не люблю це десь, але тут у моїй програмі цього взагалі не
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буде. Коли є питання, про яке ми зараз говоримо, про оті маски, скільки там
було 10 т чи 100 т і починається розмова про Порошенка, ідіть звідси у
сраку! От що я Вам хочу сказати. Тут Ви будете відповідати на питання
нагальні. Нема Порошенка. Порошенко програв вибори. Нема його. Це останнє,
що зараз робити – говорити, …а Порошенко, а Ліпецька фабрика… Ви що,
здуріли чи що! Отже питання залишається. Два питання ще раз повторюю
для тих, хто не чує… Перше, чому президент зустрічав комерційний літак?
Можливо, там мало бути щось для країни. Що для країни – невідомо, відповіді
немає. Має відповісти Офіс Президента. Друге, так що було у тому літаку?
Мають знати хоча б депутати Верховної Ради чи ні? Хтось взагалі має
знати? Чи це велика державна таємниця? Не зліть мене! Давайте, йдемо
далі…».
Юрій Камельчук: «Пане Матвію, якщо можна…».
Матвій Ганапольський: «Ні, Ви все сказали. У нас нема такого діалогу з
Вами. Все, якщо Ви можете відповісти на мої питання журналіста, які я зараз
сказав ,– відповідайте, якщо ні…».
Юрій Камельчук: «У вас дуже прості питання. Ви на перше відповіли
самі. Ви сказали: «Має відповісти Офіс Президента». На друге питання, чи
мають право знати депутати – мають. Я відповів на Ваші 2 запитання?».
Матвій Ганапольський: «Чудово!».
Юрій Камельчук: «А третє, у мене прохання. Якщо би Ви хотіли справді,
щоб між нами в студії всіма складалися відносини з повагою, будь ласка, Ви
сказали щойно, коли я навпаки висловив Вам свою повагу, оскільки я був
журналістом довший час і справді слідкую за Вами з першого курсу, тому що
мій однокурсник з Вами особисто був знайомий, Ви після того сказали фразу:
«А я з неповагою слідкую або не з великою повагою слідкую за Вами». Це була
особиста образа. Я би хотів, щоб такі речі у нас не продовжувались, в тому
числі через журналістську етику. Дякую!».
Матвій Ганапольський: «Ви будете вчити мене журналістській етиці?
Тоді я хочу Вас навчити і нагадати Вам, я Вас вчити не буду, нагадати
депутатській етиці. Якщо Ви прийшли в журналістську програму, де
ставлять питання, тим більше Ви один гість від правлячої партії, будь ласка,
навантажте себе відповідати на питання. Вас ніхто не примушував сюди
прийти, ну ніхто»;
2) 01.05.2020 (у часовому проміжку: з 20.35 до 20.36, пряма трансляція) із
повтором 03.05.2020 (у часовому проміжку: з 10.06 до 10.07).
Матвій Ганапольський: «Покажіть, будь ласка, цю картинку. (На екрані в
студії демонструють порівняльну таблицю з прізвищами українських
мільярдерів за 2013 та 2019 роки). Це не для Вас, пане Юрію, але це цікаво.
Мільярдери України, це «Forbes» Україна. Ахметов, Пінчук, Коломойський,
Новинський, Боголюбов, Косюк, Порошенко на 7 місці, Живаго, Тігіпко,
Верецький. Мільярдери України в 19 році. Тобто Порошенко за 4 роки мав, це
13 рік. У нього, як сказав пан Зеленський, був бізнес на крові, блін, він мав бути
на 1 місці. Результат Ахметов, Живаго, Косюк, Пінчук, Боголюбов,
Коломойський, Новинський. Це я не пану Юрію. Я просто пропоную глядачам
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запам'ятати цей список. І коли гівно буде перти, що він сосав кров у
українських людей, от згадати цей список. Це «Forbes» Україна».
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ
«ПРЯМИЙ», м. Київ, за 01.05.2020, 02.05.2020, 03.05.2020, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ
Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення
перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення, 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 (із змінами), 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 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть
завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та
підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися);
- частини п’ятої статті 28 (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);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії);
- 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 позначатись безпосередньо перед їх
трансляцією).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю.Зіневича.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

