ПРОТОКОЛ № 46
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
м. Київ, вул. Мельникова, 42

19.03.2018
15 год. 30 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Гребенюк І. І., член правління,
2. Кольцова О. А., член правління,
3. Макаров Ю. В., член правління,
4. Никоненко Р. Ю., член правління,
5. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:
Лієв О. С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»,
Грузинський В. О., генеральний продюсер інформаційного мовлення,
Бойчук Ю. В., заступник виконавчого директора – технічний директор.
Порядок денний засідання
1. Про вжиті заходи, направлені на усунення причин, що зумовили показ
16.03.2018 у прямому ефірі UA: ПЕРШИЙ карти України з помилкою.
2. Про ситуацію щодо порушення мовлення телеканалів ПАТ «НСТУ»
17.03.2018.
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном
ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій
системі «Prozorro. Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про
затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено вжиті заходи, направлені на усунення причин, що зумовили
показ 16.03.2018 у прямому ефірі UA: ПЕРШИЙ карти України з помилкою.
Зокрема, було заслухано Генерального продюсера інформаційного мовлення
Грузинського В.О., відповідального за напрям новин у компанії, який повідомив, що
дійсно 16.03.2018 під час випуску новин на UA: ПЕРШИЙ у прямому ефірі
впродовж 27 секунд глядачі каналу бачили карту України без півострова Крим.
Виникнення цієї ситуації пояснив тим, що коли дизайнер новин робив графіку для
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прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовують для
візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи,
дизайнер вимкнув і кілька потрібних шарів: зображення Криму й назви всіх
областей. А оскільки цей слайд готували вже під час прямого ефіру новин,
випусковий режисер його не перевірив. Грузинський В. О. повідомив, що для
недопущення таких помилок у майбутньому було невідкладно перероблено шаблон
мапи України, який використовують під час випуску в прямому ефірі новин на
телеканалі UA: ПЕРШИЙ, тепер неможливо змінити контур території України. Крім
того, додатково звернули увагу працівників, відповідальних за підготовку та випуск
новин, на посилення контролю за виготовленням графічних зображень, які
використовують під час прямих ефірів.
За результатами обговорення вирішили:
1.
Визнати неприпустимим факт показу в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ
карти України без території півострова Крим.
2.
Зобов’язати Генерального продюсера інформаційного мовлення
Грузинського В. О. посилити контроль за виготовленням графіки з метою
уникнення подібних ситуацій у майбутньому.
3.
Притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани
працівників ПАТ «НСТУ», які своєчасно не зреагували на помилку та не прибрали
зображення з ефіру, а саме Генерального продюсера інформаційного мовлення та
осіб, які виконували функції дизайнера, випускового редактора та режисера, про що
видати відповідний наказ.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
2.
Обговорено ситуацію щодо порушення мовлення каналів ПАТ «НСТУ»
17.03.2018. Зокрема, було заслухано пояснення заступника виконавчого директора технічного директора Бойчука Ю. В., який повідомив, що о 6:53 17.03.2018 зник
доступ до файлів, запланованих до ефіру, що знаходилися в електронному сховищі,
з якого відтворюються програми в ефір. Ця ситуація виникла у зв’язку з аварійним
станом ефірного комплексу: внаслідок критичних навантажень у роботі LLM (Low
Level Module – програмне забезпечення керування елементами ефірного комплексу),
зношеності дисків у системі, виходу з ладу рейд-контролеру та нестандартної
конфігурації комплексу. У частині оперативного реагування на ситуацію було
повідомлено, що на UA: ПЕРШИЙ було заплановано багато прямоефірних подій
(Паралімпіада), тому це надало можливість виходити в ефір без суттєвих змін у
телепрограмі. На телеканалах UA: КРИМ та UA: КУЛЬТУРА було запущено записи
з анонсами, розміщено титри з повідомленням про технічну аварію. Пізніше в
аварійному режимі запустили трансляцію каналу UA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а в
другій половині дня відновили їх повноцінне мовлення.
За результатами обговорення вирішили:
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доручити заступнику виконавчого директора – технічному директору
Бойчуку Ю. В. до 26.03.2018:
 проаналізувати технічний стан усього ефірного комплексу в компанії та
надати інформацію про найбільш аварійні ділянки;
 опрацювати ризики виникнення в майбутньому подібних аварійних ситуацій у
роботі систем, які забезпечують зберігання файлів, що розміщуються в ефірі
телеканалів ПАТ «НСТУ»;
 розробити та надати пропозиції щодо способів забезпечення належної роботи
таких систем, зокрема запропонувати альтернативні технічні рішення.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3.
Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за
користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в
електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ
«НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі
«Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані з
передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ», шляхом розміщення оголошення в
електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
Член правління

підпис

І. І. Гребенюк

Член правління

підпис

О. А. Кольцова

Член правління

підпис

Ю. В. Макаров

Член правління

підпис

Р. Ю. Никоненко

Член правління

підпис

М. М. Чернотицький

