
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 354 

 

24.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради  

від 25.05.2017 № 783 

 

Втратило чинність:  

рішення Національної ради 

від 04.07.2019 № 667 

 

 

Про створення робочої групи  

для опрацювання відомостей та документів  

про структуру власності телерадіоорганізацій  

та провайдерів програмної послуги 

 

Керуючись Законом 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», частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи необхідність 

опрацювання поданих телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної 

послуги документів про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про 

пов’язаних осіб та структуру власності, Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення  

 

вирішила:  

1. Створити робочу групу для опрацювання відомостей та документів про 

структуру власності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги у 

такому складі: 

Фещук У.Ю. – заступник голови Національної ради, голова робочої групи; 

Пащук В.П. – керівник апарату, заступник голови робочої групи; 

Войткова М.О. – завідувач сектору організаційного забезпечення роботи 

голови, секретар робочої групи; 

Александрова В.С. – помічник-консультант члена Національної ради, член 

робочої групи; 



Бочек П.Г. – заступник начальника управління ліцензування - начальник 

відділу ліцензування телерадіомовлення, член робочої групи; 

Гавриш О.А. – начальник відділу державної реєстрації, член робочої групи; 

Запорожець Л.М. – начальник управління ліцензування, член робочої групи; 

Карамушка О.С. – завідувач сектору інформаційних технологій, член робочої 

групи; 

Коваль Т.Г. – начальник відділу ліцензування провайдерів програмної 

послуги, член робочої групи; 

Ніколаєнко О.С. – заступник начальника юридичного управління –начальник 

відділу представництва в судах та судових проваджень, член робочої групи; 

Пархоменко І.В. – начальник відділу нормативно-правового забезпечення, 

член робочої групи; 

Собчук Т.Д. – начальник управління організаційного та документального 

забезпечення, член робочої групи; 

Травінська С.М. – завідувач сектору первинного розгляду та реєстрації заяв 

телерадіоорганізацій, член робочої групи; 

Чумаченко Г.О. – начальник юридичного управління, член робочої групи. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Ю. Артеменка. 
 

 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


