ПРОТОКОЛ № 28
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
м. Київ, вул. Мельникова, 42

30.11.2017
14 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З. Г., голова правління
2. Вінтонів Р. І., член правління,
3. Гребенюк І.І., член правління,
4. Кольцова О. А., член правління,
5. Макаров Ю. В., член правління,
6. Никоненко Р. Ю., член правління,
7. Чернотицький М. М., член правління.

Порядок денний засідання
1. Питання щодо трансляції жеребкування групового етапу Чемпіонату Світу з
футболу 2018.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про
затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання щодо трансляції ПАТ «НСТУ» жеребкування
групового етапу Чемпіонату Світу з футболу 2018, яке відбудеться 01 грудня 2017
року в Кремлівському палаці з'їздів у Москві.
Мовники, члени Європейської мовної спілки, серед яких і ПАТ «НСТУ»,
проводять трансляцію цієї події на території своєї держави.
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року
№ 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської
Федерації державою-агресором» Верховна Рада України визнала Російську
Федерацію державою-агресором та закликала міжнародних партнерів України
визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує
тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу
міжнародний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними
організаціями.

З кінця 2014 року Російська Федерація систематично порушує Договір про
дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією,
Статут Організації Об’єднаних Націй (ООН), Гельсінський Заключний Акт Наради з
безпеки і співробітництва в Європі та інші норми міжнародного права, права
людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали
заручниками терористів на окупованих територіях.
ПАТ «НСТУ», як і інші суспільні мовники усього світу утворена з метою
надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну і світ,
налагоджування громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку
громадянської відповідальності, зміцнення української мови та культури,
особистості та народу України. Головною метою діяльності компанії є задоволення
інформаційних та культурних потреб суспільства, сприяння формуванню
громадянського суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова,
на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне
обговорення суспільних питань.
Принципами діяльності ПАТ «НСТУ», як суспільного мовника є дотримання
норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення
сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського
суспільства а також вільного вираження поглядів, думок і переконань.
Певні зобов’язання щодо умови трансляції та висвітлення сигналу,
передбачають незмінність трансляції сигналу, який буде надаватись з країниагресора, а також обов’язковість висвітлення додаткових подій, що в свою чергу
крім негативного сприйняття в суспільстві самого факту трансляції такої події з
Кремлівського палацу з'їздів у Москві, може бути пов’язано із висвітленням
елементів пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України.
За вказаних умов, ПАТ «НСТУ», як суспільний мовник не може здійснювати
трансляцію фінального жеребкування з Кремля, оскільки така трансляція
суперечитиме цінностям та завданням суспільного мовника, не сприятиме
консолідації та захисту інтересів українського суспільства і зміцненню
міжнародного авторитету України.
За результатами обговорення вирішили:
Не здійснювати телевізійну трансляцію ПАТ «НСТУ» жеребкування
групового етапу Чемпіонату Світу з футболу 2018, яке відбудеться 01 грудня 2017
року в Кремлівському палаці з'їздів у Москві.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.

Голова правління

Член правління

підпис

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

Олександра КОЛЬЦОВА
2

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис
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