
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1541 

 

08.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради 

від 26.10.2015 № 1592 

 

 

 

 

Про затвердження складу робочої групи 

з питань прозорості власності  

засобів масової інформації 

 

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 03.09.2015 

№ 674-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів 

державної політики у сфері телебачення і радіомовлення», керуючись частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Затвердити склад робочої групи з питань прозорості власності засобів 

масової інформації, що додається.  

2. Членам робочої групи з питань прозорості власності засобів масової 

інформації протягом місяця розробити Порядок подання телерадіоорганізаціями 

та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та 

відповідні форми документів. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Ю. Артеменка. 
 

 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення Національної ради  

08.10.2015 № 1541 

 

Склад робочої групи з питань прозорості власності 

засобів масової інформації 

 
АРТЕМЕНКО    – голова Національної ради 

Юрій Анатолійович  

 
КОТЕНКО    – відповідальний секретар Національної ради 

Катерина Сергіївна 

 
ЧЕРНИШ    – член Національної ради 

Олег Миколайович 

 
ФЕЩУК    – заступник голови Національної ради 

Уляна Юріївна 

 
ПАЩУК     – керівник апарату Національної ради 

Володимир Петрович 

 
БОЛЬШАКОВА   – член Громадської ради при Національній раді 

Ольга Юріївна      (за згодою) 

 
ЗАПОРОЖЕЦЬ   – начальник управління ліцензування              

Людмила Миколаївна                    Національної ради  

 
ЗВЯГОЛЬСЬКА    – представник Національної ради у м. Києві 

Марія Анатоліївна 

 
КРАЙНЯК     – керуючий партнер юридичної компанії «Jurimex» 

Юрій Олегович     (за згодою) 

 
МАКАРЧУК   – заступник керівника служби –  

Сергій Миколайович                    завідувач відділу кібербезпеки служби  

             з питань інформаційної безпеки Апарату  

             Ради національної безпеки і оборони України 

             (за згодою) 

  



М’ЯСНИКОВА   – член Громадської ради при Національній раді 

Катерина Андріївна(за згодою) 

 
ПАРХОМЕНКО    – начальник відділу нормативно-правового 

Ірина Володимирівна     забезпечення юридичного управління  

    Національної ради 
 

РОЗКЛАДАЙ   – член Громадської ради при Національній раді 

Ігор Євгенович      (за згодою) 

 
СЬОМКІН    – виконавчий директор Індустріального  

Сергій Вікторович                          Телевізійного Комітету (за згодою)  

 

ЧУМАЧЕНКО   – заступник начальника юридичного управління – 

Ганна Олександрівна               начальник відділу представництва у судах 

        та супроводження судових проваджень 

        Національної ради      

 

  

 
Заступник начальника  

юридичного управління      /підпис/ Г. Чумаченко 

 


