
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 2208 

 

17.12.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради 

                                                                                                                        від 19.01.2017 № 20; 

                                                                                                                        від 07.12.2017 № 2375; 

від 11.01.2018 № 8; 

від 01.10.2020 № 1131; 

від 29.10.2020 № 1284; 

від 12.02.2021 № 97; 

від 27.05.2021 № 679; 

від 10.02.2022 № 121 

Про затвердження складу Наглядової ради  

публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

Розглянувши протоколи конференцій громадських об’єднань та асоціацій, 

що здійснюють основну діяльність в одній із сфер, визначеній у Законі України 

«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», подання депутатських 

фракцій та груп Верховної Ради України щодо представників до складу 

Наглядової ради НСТУ, керуючись статтею 8 Закону України «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України», розділом V Порядку проведення 

конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової 

ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, затвердженого 

рішенням Національної ради від 21.05.2015 № 707, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124, частиною другою 

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

і радіомовлення», Національна рада  
 

вирішила:  

1. Затвердити склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається. 

2. Направити рішення Національної ради до Національної телекомпанії 

України, на базі якої буде створено ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформаційної політики, фракціям і групам Верховної Ради 

України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1227-18


3. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне 

управління. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Герасим’юк. 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 

Додаток  

до рішення Національної ради 

17.12.2015 № 2208 

 

СКЛАД 

Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

АВРАХОВ 

Тарас Григорович 

 

– депутатська група «Воля народу» 

 

БРИНЗАК 

Володимир Михайлович 

 

– сфера фізичного виховання та спорту 

 

ГЛІБОВИЦЬКИЙ 

Євген Мирославович 

 

– творча сфера 

 

КАРЯКІНА 

Дарія Сергіївна 

 

– сфера забезпечення прав національних 

меншин 

КОЗАК  

В’ячеслав В’ячеславович 

 

– депутатська фракція Радикальної партії 

Олега Ляшка 

ЛЕБЕДЄВА 

Тетяна Яківна 

 

– сфера журналістики 

МАЛАЗОНІЯ 

Лаврентій Теймуразович 

 

– депутатська фракція політичної партії 

«Опозиційний блок» 

МІСЬКИЙ  

Вадим Васильович 

 

– сфера захисту інтересів дітей та молоді 

ОСТАПА – депутатська фракція політичної партії 



Світлана Віталіївна 

 

«Об’єднання «Самопоміч» 

ПАНИЧ 

Олексій Олегович 

 

– сфера освіти та науки 

ПОРТНИКОВ  

Віталій Едуардович 

 

– депутатська фракція політичної партії 

«Народний фронт» 

СКРИПКА  

Наталія Сергіївна 

– сфера захисту прав осіб з особливими 

потребами 

ТАРАН 

Віктор Вікторович 

– сфера місцевого самоврядування 



 

ТАРАН 

Сергій Вікторович 

 

– депутатська фракція партії «Блок Петра 

Порошенка» 

ХОХИЧ 

Ігор Михайлович 

 

– депутатська група «Партія «Відродження» 

ШЕВЧЕНКО 

Тарас Сергійович 

 

– правозахисна сфера 

ЯВОРІВСЬКИЙ 

Володимир Олександрович 

 

– депутатська фракція політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

 

 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та  

діяльності суспільного мовлення    /підпис/ Т. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


