
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1669 

 

20.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

 

Відповідно до Положення про Почесну грамоту Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.03.2012 року за № 370/20683, Національна рада  

 

вирішила: 

1. За вагомий внесок у захист інформаційного простору держави, 

сумлінну працю, високі виробничі досягнення та з нагоди державного свята – 

25-річчя з Дня незалежності України нагородити Почесною грамотою 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: 

- АНДРУШКА Юрія Йосиповича, головного спеціаліста секретаріату 

представника Національної ради у Дніпропетровській області                   

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

- БОНДУРА Сергія Володимировича, представника Національної ради у 

Миколаївській області Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

- МАЛЬЧЕВСЬКОГО Андрія Олександровича, директора департаменту 

дистрибуції та розвитку мережі мовлення «1+1 media»; 

- МАСЛОВА Ігоря Вадимовича, представника Національної ради у Івано-

Франківській області Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

- КАЛАШНИК Олександру Вікторівну, головного спеціаліста відділу 

ліцензування телерадіомовлення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

- КАРАМУШКУ Олега Сергійовича, завідувача сектору інформаційних 

технологій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

- ПАРХОМЕНКО Ірину Володимирівну, начальника відділу нормативно-

правового забезпечення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 



- ТИМКОВАН Вікторію Євгенівну, головного спеціаліста відділу 

ліцензування телерадіомовлення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

- ТРАВІНСЬКУ Світлану Михайлівну, завідувача сектору первинного 

розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

- ЧУМАЧЕНКО Ганну Олександрівну, начальника юридичного управління 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 

внесок у розбудову телевізійного простору держави та з нагоди державного 

свята – 25-річчя з Дня незалежності України нагородити Почесною грамотою 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення колектив 

філії Національної телекомпанії України «Вінницька регіональна дирекція 

«ВІНТЕРА», м. Вінниця. 

3. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


