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Шановний пане Плаксюк! 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає Ваше рішення від 30 травня 2011 р. щодо призупинення 
реорганізації Української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України, про що подало наступну 
інформацію інтернет-видання “Телекритика”: 

Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення Юрій Плаксюк призупинив 
реорганізацію української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України (ВСРУ). 
Відповідний наказ він підписав 30 травня, про що повідомив у коментарі «Телекритиці». 

 На думку пана Плаксюка, рішення колегії Держкомтелерадіо про оптимізацію роботи 
Національної радіокомпанії України (НРКУ) спотворене. Нагадаємо, на це рішення 
посилався генеральний директор НРКУ Тарас Аврахов, ліквідовуючи українську редакцію 
іномовлення. 

 «Тарас Аврахов мав виписати порядок ліквідації, погодити його з комітетом, а потім 
проводити реорганізацію. Він цього порядку не дотримався», - сказав Юрій Плаксюк. 
Він зазначив, що буде створена комісія, яка дослідить правомірність рішення про ліквідацію 
української редакції ВСРУ. 

 «Тому не вважайте це (ліквідацію української редакції. - ТК) політикою держави в 
іномовленні. Хоча всі ми розуміємо, що це радіо (ВСРУ - ТК) мовило в пустоту і його слухали 
одиниці», - додав пан Плаксюк. 

 Нагадаємо, 25 травня згідно з наказом про оптимізацію роботи НРКУ українська редакція 
ВСРУ припинила мовлення на зарубіжні країни. Натомість у рамках Дирекції 
інформаційного мовлення НРКУ створена редакція мовлення на закордон, яку очолив 
Михайло Білецький. 

 Світовий конгрес українців попросив українську владу скасувати рішення про припинення 
мовлення української редакції ВСРУ, яка є важливим джерелом інформації для діаспори. 
Відповідний лист конгрес надіслав 26 травня президенту Вікторові Януковичу, прем'єр-
міністру Миколі Азарову, голові Верховної Ради Володимиру Литвину, голові 
Держкомтелерадіо Юрію Плаксюку. 

 Раніше ТК повідомляла про наміри НРКУ ліквідувати українську редакцію ВСРУ. На думку 
генерального директора НРКУ Тараса Аврахова, ця редакція «дублює функції трьох програм 
Українського радіо». Водночас мовлення румунської, англійської та німецької редакції 
збережене. 
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Нагадаємо, з початку року ВСРУ припинила ефірне мовлення за браком коштів та 
залишилася тільки в інтернеті і на супутнику («Телекритика» 
http://www.telekritika.ua/news/2011-05-30/63214).  
 

СКУ звертається з проханням, щоб комісія в справі Української редакції ВСРУ врахувала нашу 
рекомендацію уможливити продовження діяльності Української редакції як важливого інформаційного 
джерела національного спрямування для закордонного українства, що задовольняє інформативні і 
духовні потреби не одиниць, а світового українства, та цим самим сприяє його консолідації.  

З повагою,   
 
СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ  
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