
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 187 

 

18.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 
 

Про створення Робочої групи  

з розвитку телерадіомовлення 

в південних районах Херсонської області  

та на територію тимчасово окупованої  

АР Крим та м. Севастополя 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради 

від 18.08.2016 № 1772; 

від 31.08.2016 № 1921; 

від 25.02.2016 № 243  

 
 

 

З метою захисту інформаційного простору, інформаційного суверенітету на 

півдні країни, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

   

вирішила: 

1. Створити Робочу групу з розвитку телерадіомовлення в південних 

районах Херсонської області та на територію тимчасово окупованої АР Крим та                  

м. Севастополя у складі, що додається. 

2. Виконання  цього рішення покласти на управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю Національної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної ради            

Ю. Артеменка. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 



 

 

 

 

 

 
Додаток 

до рішення Національної ради  

18.02.2016 № 187 
 

Склад Робочої групи з розвитку телерадіомовлення в південних районах 

Херсонської області та на територію тимчасово окупованої  

АР Крим та м. Севастополя 

 
КОСТИНСЬКИЙ 

Сергій Анатолійович 

  голова Робочої групи – член Національної ради 

  

ЧЕРНИШ 

Олег Миколайович  член Національної ради 

МИРОНЕНКО 

Тамара Василівна 

 начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 

Людмила Миколаївна 
 начальник управління ліцензування 

ЧУМАЧЕНКО 

Ганна Олександрівна 
 начальник юридичного управління 

КІФЛЮК 

Роман Миколайович 

 начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення 

ДЖЕППАР 

Еміне Айярівна 

 радник Міністра інформаційної політики України з питань 

інформаційної політики щодо Криму (за згодою) 

САРАПУЛОВ 

Сергій Вікторович 
 заступник начальника другого управління департаменту 

телекомунікацій і користування радіочастотного ресурсу 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України (за згодою) 

БОНДАРЕНКО  

Олександр 

Олександрович 

 начальник відділу радіомовної служби департаменту 

радіослужби  ДП «Український державний центр 

радіочастот» ( за згодою) 

БОДНАР  

Ольга Василівна 
 заступник начальника відділу радіомовної служби – 

начальник сектору радіомовлення департаменту радіослужби  

ДП «Український державний центр радіочастот»  (за згодою) 

СЕМЕНЧЕНКО 

Леонід Миколайович 

 начальник відділу телебачення і радіомовлення Концерну 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за згодою) 

ОМЕЛЬЧУК 

Сергій Іванович 

 голова комісії з реорганізації ДТРК «Крим» (за згодою) 

ХАРЕБІН 

Олександр 

Володимирович 

 перший заступник генерального директора Національної 

телекомпанії України (за згодою) 

ЮРЧЕНКО  

Валерій 
 заступник директора виконавчого Філії Національної 

телекомпанії України «Центральна дирекція «Українське 



Володимирович радіо» (за згодою) 

НЕЧИПОРЕНКО 

Юлія Сергіївна 
 секретар Робочої групи – помічник члена Національної ради 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 


