
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2229 

 

25.11.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 34 

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

Відповідно до Положення про Почесну грамоту Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 06.03.2012 року за № 370/20683, Національна рада  
 

вирішила: 

 

 1. За значний особистий внесок у розвиток та якісне становлення 

телебачення і радіомовлення та з нагоди професійного свята – Дня працівників 

радіо, телебачення та зв’язку нагородити Почесною грамотою Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення: 

- Гавриша Олексія Анатолійовича, начальника відділу державної реєстрації 

телерадіоорганізацій Національної ради; 

- Денисова Олександра Анатолійовича, директора телеканалів „Футбол” і 

„Футбол+” ТОВ „ТРК „Україна”; 

- Депу Романа Анатолійовича, директора ТзОВ „Володимир-Волинське 

агентство телевізійного мовлення „Володимир”, м. Володимир-

Волинський Волинської області; 

- Дубінкіну Вікторію Володимирівну, головного спеціаліста відділу 

моніторингу Національної ради; 

- Каменського Віталія Валерійовича, директора Приватного підприємства 

телерадіокомпанії „ВТВ плюс”, м. Херсон; 

- Крушановського Юрія Івановича, заступника генерального директора з 

розвитку ТОВ Телекомпанії „Ера”; 

- Маловічко Оксану Іванівну, заступника директора, головного редактора 

головної редакції інформаційних програм дирекції інформаційного 

мовлення Національної телекомпанії України;  

- Мжельського Володимира Анатолійовича, шеф-редактора Підприємства з 

іноземними інвестиціями у формі ТОВ „Телерадіокомпанії „НБМ”; 



- Мовчана Костянтина Васильовича, головного інженера Дирекції теле-

радіопрограм  Управління справами Верховної Ради України; 

- Ничипоренко Світлану Дмитрівну, головного спеціаліста відділу зв’язків 

зі ЗМІ, громадськістю та громадськими організаціями Національної ради; 

- Плаксіна Дмитра Станіславовича, заступника генерального директора з 

техніки Дніпропетровської ОДТРК; 

- Сандрацьку Любов Василівну, директора Приватної незалежної 

телерадіокомпанії „Степ”, м. Жовті Води Дніпропетровської області; 

- Фантух Антоніну Павлівну, першого заступника генерального директора 

Чернівецької ОДТРК; 

- Хому Людмилу Романівну, виконавчого директора ТОВ ТРК „Рівне-1”; 

- Чугаєнко Тетяну Олександрівну, головного редактора, керівника проекту 

„Акцент” ПАТ „Української незалежної телерадіокомпанії „Заграва”, 

м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на сектор кадрів.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради В.А. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


