
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 864 

 

11.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

 
Внесено зміни:  

рішення Національної ради  

від 19.10.2017 № 1998; 

від 16.07.2020 № 851 

 

Втратило чинність:  

рішення Національної ради 

від 09.03.2023 № 163 

 

Про створення та затвердження складу  

Робочої групи з проблемних питань діяльності  

провайдерів програмної послуги 

 

З метою вироблення механізмів дерегуляції діяльності провайдерів 

програмної послуги та розробки пропозицій до чинного законодавства, керуючись 

ст. 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада   
 

вирішила: 

1. Створити при Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення Робочу групу з проблемних питань діяльності провайдерів 

програмної послуги. 

2. Затвердити склад Робочої групи (додається). 

3. Координацію роботи міжвідомчої групи та виконання  цього рішення 

покласти на управління науково-технічного і частотного розвитку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради   

О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 



Відповідальний секретар     /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 
Додаток 

до рішення Національної ради  

11.09.2014 № 864 

 

 

Склад Робочої групи з проблемних питань діяльності  

провайдерів програмної послуги 

 

1. Шверк Григорій Аронович - заступник голови Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення; 

2. Черниш Олег Миколайович – член Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

3. Ільяшенко Олександр Борисович – член Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

4. Мироненко Тамара Василівна – начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

5. Запорожець Людмила Миколаївна – начальник управління ліцензування 

телерадіомовлення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

6. Шосталь Олег Віталійович – начальник управління правового 

забезпечення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

7. Левчук Оксана Іванівна – начальник контрольно-аналітичного управління 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

8. Кардаш Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 

науково-технічного і частотного розвитку – начальник відділу технічного 

контролю та регулювання мовлення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

9. Клітна Наталія Іванівна – віце-президент  Асоціації правовласників і 

постачальників контенту (за згодою);   

10. Чорна Ольга Миколаївна – директор з правових питань Асоціації 

«Укртелемережа» (за згодою); 

11. Швець Олександр Олександрович – генеральний директор Спілки 

кабельного телебачення України (за згодою); 



12. Грицак Костянтин Іванович – директор Телекомунікаційної палати 

України (за згодою); 

13. Ясиневич Станіслав Людвигович – директор Спілки операторів 

телекомунікацій м.Одеси та Одеської області (за згодою); 

14. Полхович Галина Олександрівна – генеральний директор Всеукраїнської 

асоціації операторів кабельного телебачення  і телеінформаційних мереж (за 

згодою). 

 
Начальник управління 

науково-технічного і частотного розвитку  /підпис/  Т. Мироненко 


