Додаток №1 до Протоколу №23
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
від 18 вересня 2018 року
Трудовому колективу ТОВ «ЕРА-МЕДІА»
Наглядова рада ПАТ «НСТУ» уважно вивчила ваше звернення від 06 серпня
2018 р. № 06-ЕМ/08-18-В і проаналізувала викладену в ньому інформацію.
На початку вашого звернення ви справедливо і коректно посилаєтеся на
Статут ПАТ «НСТУ» та Закон України «Про суспільне телебачення і
радіомовлення України».
Далі у зверненні ви докладно описуєте святкування українськими
християнами 1030-ї річниці хрещення Київської Русі, а також нагадуєте про
засади християнської моралі.
Після цього ви висловлюєте думку про те, що «з невідомих причин,
знехтувавши не лише нормами законодавства про Суспільне та власного ж
Статуту, а й почуттями усіх віруючих людей, UA:ПЕРШИЙ відмовився від
трансляції такої значущої події, як святкування 1030-річниці хрещення
Київської Русі». На вашу думку, «це свідчить про некомпетентність
посадових осіб ПАТ «НСТУ» взагалі та його Голови Правління Аласанії
Зурабі Григоровича зокрема». Враховуючи сказане, ви просите Наглядову
раду «перевірити дії Голови Правління Аласанії Зурабі Григоровича на
відповідність його займаній посаді».
З приводу висвітлення українським суспільним мовником святкування 1030річниці хрещення Київської Русі можемо повідомити наступне.
1. Телеканал UA:ПЕРШИЙ є лише одним з каналів суспільного мовника.
2. Рішення про висвітлення подій, пов’язаних зі святкуванням 1030-річниці
хрещення Київської Русі 27-28 липня 2018 року, ухвалювала Рада
генеральних продюсерів ПАТ «НСТУ» (протокол № 50 від 24.07.2018 р.).
3. Відповідно до ухваленого рішення, суспільний мовник широко висвітлив
події, пов’язані зі святкуванням 1030-річниці хрещення Київської Русі 27-28
липня 2018 року. Зокрема:
- 27 липня інформацію про урочистості було подано у випусках новин на
різних каналах суспільного мовника, у тому числі на UA:Першому;
- 28 липня в ефірі телеканалу UA:Культура з 8:30 до 13:30 демонструвався
спецпроект «Європейський вибір: 1030 років», частиною якого, зокрема, була
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пряма трансляція урочистостей, пов’язаних зі святкуванням 1030-річниці
хрещення Київської Русі;
- 28 липня на радіо Культура о 9:05 транслювалася програма «Культура.
Live» на тему хрещення Русі;
- 28 липня на Першому каналі Українського радіо о 13:00 було пряме
включення з урочистостей на Володимирській гірці.
Загалом у радіоефірі суспільного мовника 28 липня було п’ять прямих
включень з урочистостей у Володимирському соборі, Хресної ходи та
урочистостей на Володимирській гірці, загальним обсягом 104 хвилини
(Українське радіо, радіо Культура).
Крім того, відеостріми з місць проведення цих урочистостей пропонувалися
на різних цифрових платформах суспільного мовника (загальна тривалість
стрімів 244 хвилини, плюс повна пряма трансляція на Фейсбук-сторінці
UA:Культура).
Виходячи зі сказаного, ми не можемо погодитися з тим, що суспільний
мовник «відмовився від трансляції такої значущої події, як святкування 1030річниці хрещення Київської Русі», тим самим виявивши «некомпетентність
посадових осіб ПАТ «НСТУ» взагалі та його Голови Правління Аласанії
Зурабі Григоровича зокрема».
Відповідно, ми не знаходимо у цій ситуації підстав для констатації
невідповідності Голови Правління Аласанії Зурабі Григоровича займаній
посаді.
Разом з тим, члени Наглядової ради висловлювали думку (у тому числі
публічно), що з урахуванням різних концепцій мовлення різних каналів
суспільного мовника та різного охоплення цими каналами аудиторії
українських глядачів та слухачів, у ситуації з висвітленням урочистостей 2728 липня 2018 року бажано було б приділити їм більше уваги саме на каналі
UA:ПЕРШИЙ. Ця думка була донесена до членів правління та генеральних
продюсерів ПАТ «НСТУ» і була сприйнята ними з розумінням.
Дякуємо вам за небайдужість та вимогливість, які допомагають суспільному
мовнику, його Наглядовій раді та менеджменту вдосконалювати свою роботу
відповідно до завдань, визначених Законом України «Про суспільне
телебачення і радіомовлення України», Статутом ПАТ «НСТУ» і
Наглядовою радою ПАТ «НСТУ».
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О.А. Палію та іншим підписантам колективного
звернення до Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
(без дати і вихідного номера)
Наглядова рада ПАТ «НСТУ» уважно вивчила ваше звернення
проаналізувала викладену в ньому інформацію.
На підтвердження Вашої заяви про наявність «грубих порушень мети,
принципів та завдань діяльності ПАТ «НСТУ», заявлених у її статуті» ви
наводите низку узагальнених оцінок діяльності телерадіокомпанії із
висвітлення «заходів, присвячених отриманню Українською Церквою
Томосу про Автокефалію», святкування 1030-ї річниці хрещення Русі та
Маршу рівності (який ви у своєму зверненні називаєте «гей-парадом»).
На жаль, більшість заявлених вами оцінок не відповідають дійсності, а саме:
1. Не є правдою, що «телекомпанія… цілковито проігнорувала трансляції»
1030-ї річниці хрещення Русі.
Насправді святкування 1030-ї річниці хрещення Русі широко висвітлювалося
на різних каналах багатоканального суспільного мовника.
Зокрема:
- 27 липня інформацію про урочистості було подано у випусках новин на
різних каналах суспільного мовника, у тому числі на UA:Першому;
- 28 липня в ефірі телеканалу UA:Культура з 8:30 до 13:30 демонструвався
спецпроект «Європейський вибір: 1030 років», частиною якого, зокрема, була
пряма трансляція урочистостей, пов’язаних зі святкуванням 1030-річниці
хрещення Київської Русі;
- 28 липня на радіо Культура о 9:05 транслювалася програма «Культура.
Live» на тему хрещення Русі;
- 28 липня на Першому каналі Українського радіо о 13:00 було пряме
включення з урочистостей на Володимирській гірці.
Загалом у радіоефірі суспільного мовника 28 липня було п’ять прямих
включень з урочистостей у Володимирському соборі, Хресної ходи та
урочистостей на Володимирській гірці, загальним обсягом 104 хвилини
(Українське радіо, радіо Культура).
Крім того, відеостріми з місць проведення цих урочистостей пропонувалися
на різних цифрових платформах суспільного мовника (загальна тривалість
стрімів 244 хвилини, плюс повна пряма трансляція на Фейсбук-сторінці
UA:Культура).
2. Не є правдою, що ПАТ «НСТУ» висвітлювало ходу Московського
патріархату 27 липня «в значно більшому обсязі», ніж Хресну ходу 28 липня.
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Наведені вище дані свідчать про прямо зворотне: події 28 липня
телерадіокомпанія висвітлювала у ширшому обсязі, ніж події 27 липня.
3. Не є правдою, що «телекомпанія забезпечила в ефірі значно більший обсяг
ефіру для висвітлення гей-параду в Києві 17 червня 2018 р., ніж ходи за
створення Помісної Православної Церкви». Маршу рівності було присвячено
лише короткий стрім на Фейсбук-сторінці новин телеканалу UA:Перший та
сюжет в новинах, який демонструвався на тому ж каналі, а також на каналах
UA:Культура та UA:Крим. Це незрівнянно менший обсяг висвітлення
порівняно з описаним вище обсягом висвітлення урочистостей 27-28 липня.
Разом з тим, Наглядова рада погоджується, що оприлюднений в соціальній
мережі «Фейсбук» коментар голови правління Зураба Аласанії щодо
висвітлення урочистостей 28 липня конкретно на телеканалі UA:Перший
свідчить про необізнаність голови правління ПАТ «НСТУ» у релігійній
ситуації в українському суспільстві, до того ж містить незважені політичні
оцінки, а відтак дискредитує суспільного мовника в очах української
громадськості. Наглядова рада наполегливо рекомендує голові правління
Зурабу Аласанії у подальшому утриматися від незважених публічних
коментарів, у тому числі в соцмережах, та краще вивчити релігійну ситуацію
в українському суспільстві.
Водночас, Наглядова рада звертає увагу на те, що голова правління та його
необізнаність у релігійній ситуації в українському суспільстві не вплинули на
рішення про розподіл висвітлення урочистостей 27-28 липня між різними
каналами суспільного мовника, оскільки таке рішення ухвалювала Рада
генеральних продюсерів ПАТ «НСТУ» (протокол № 50 від 24.07.2018 р.).
Вважаємо, що перелічені вами факти та оцінки (значна частина яких не
відповідають дійсності) наразі не дають підстав поставити, як ви пропонуєте,
«руба» «питання про втрату довіри до голови правління».
Разом з тим, це не означає, що Наглядова рада ПАТ «НСТУ» не бачить
недоліків в роботі правління (та особисто його голови) і не має жодних
претензій до менеджменту компанії; втім, на цьому етапі ми сподіваємося на
можливість поступово усунути констатовані нами недоліки в робочому
порядку. Зокрема, Наглядова рада постійно моніторить питання зарплат і
премій менеджменту та працівникам компанії, вважаючи своєю головною
метою встановлення у цій царині чітких і зрозумілих загальних процедур та
правил, у тому числі – щодо протокольного вмотивування визначеного
обсягу премій для працівників як керівного, так і не-керівного складу
компанії. У цьому зв’язку, інформуємо вас про те, що Комітет з призначень
та винагород Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на своєму засіданні 28 серпня
2018 року розглянув поданий правлінням проект Порядку встановлення та
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зміни конкретного розміру посадового окладу працівника ПАТ «НСТУ».
Внаслідок обговорення, Комітет рекомендував правлінню допрацювати
документ, «додавши порядок встановлення та зміни конкретного розміру
окладу для керівного складу, а також порядок встановлення премій»
(протокол № 4 від 28.08.2018).
Разом з тим, ми цілком погоджуємося з вами у тому, що «Україна занадто
довго й непросто йшла до створення свого суспільного мовлення, аби
безглуздо занапастити і заплямувати цю ідею». Керуючись саме таким
підходом до діяльності суспільного мовника, Наглядова рада й надалі буде
докладно та прискіпливо аналізувати діяльність менеджменту компанії,
зокрема в аспекті її відповідності законодавству України, Статуту компанії, її
Редакційному статуту, а також загальним настановам, ухваленим
Наглядовою радою.
Дякуємо вам за небайдужість та прискіпливість, які допомагають
суспільному мовнику, його Наглядовій раді та менеджменту вдосконалювати
свою роботу.

Голова Наглядової ради

Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради

В. В. Міський
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