
Наглядова рада НСТУ
ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКОСТІ І ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП



Члени Наглядової ради, обрані 

громадськістю
Сфери

 фізичного виховання та спорту

 освіти та науки

 журналістики

 забезпечення прав національних меншин

 правозахисна

 захисту інтересів дітей та молоді

 творча

 місцевого самоврядування

 захисту прав осіб з особливими потребами



Володимир Бринзак

(сфера фізичного виховання та 
спорту)

Рекомендований Національним 
олімпійським комітетом України.

З 2006 року віце-президент НОК.

2005 – 2006 – заступник міністра у 
справах молоді та спорту.

1998 – 2005 – президент Федерації 
біатлону України.



Євген Глібовицький

(творча сфера)

Рекомендований ГО «Форум видавців».

Журналіст, редактор, автор програм.

Працював у таких медіа-ресурсах: газети 
«Post-Поступ», «Київські відомості», 
радіо «Промінь», НТКУ, «Студія 1+1», «5 
канал», ММЦ «Інтерньюз». 

Співзасновник аналітичного центру 
«pro.mova».



Дарія Карякіна

(сфера забезпечення прав національних 
меншин)

Рекомендована МГО «Інтернаціональний 
союз». Заступник голови правління 
цієї організації. 

2014 р. – головний редактор інтернет-
видання про світ theoutlook.com.ua

Організатор фестивалю культур народів 
світу Outlook World Culture Festival.

2010 – 2011 рр. – автор і ведуча програми 
«Журфікс»  на телеканалі «Тоніс».



Тетяна Лебедєва

(сфера журналістики)

Рекомендована ВГО «Незалежна 
асоціація телерадіомовників».

Почесний голова НАМ.

Із 2001 по 2005 роки очолювала 
правління організації. 

2003 року постановою Верховної Ради 
України була обрана членом 
Національної ради.



Вадим Міський

(сфера захисту інтересів дітей та 
молоді)

Рекомендований ГО «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна».

З грудня 2014 р. - координатор експертних 
груп Реанімаційного пакету реформ, 
експерт групи з питань медіа-реформи в 
РПР.

До того рік працював координатором 
регіональної мережі Громадського руху 
«Чесно».



Олексій Панич 

(сфера освіти та науки)

Рекомендований ГО «Науково-
видавниче об’єднання «Дух і 
Літера».

Доктор філософських наук, 
кандидат філологічних наук, 
професор.

Шахтар, металург, викладач, 
ректор/директор інституту, 
перекладач, дослідник, знавець 
практично усіх слов’янських і 
романських мов.



Наталія Скрипка

(сфера захисту прав осіб із особливими 
потребами)

Рекомендована ВГО «Національна асамблея 
інвалідів України».

З 2005 року виконавчий директор НАІУ. 

За освітою – вчитель фізичної культури і 
спорту, фахівець фізичної реабілітації.

Працювала реабілітологом, у рамках 
окремих проектів співпрацювала з USAID і 
Дитячим фондом ООН (Юнісеф) в Україні. 



Віктор Таран

(сфера місцевого самоврядування)

Рекомендований ГО «Об’єднання «Центр 
політичних студій та аналітики».

Голова Центру політичних студій та 
аналітики.         Кандидат наук з 
державного управління.

Голова національної платформи форуму 
громадянського суспільства країн 
східного партнерства (2015 - 2016 рр.) 

У 2006 - 2010 рр. - заступник голови 
Дарницької районної в м. Києві 
державної адміністрації. 



Тарас Шевченко

(правозахисна сфера)

Рекомендований ГО «Інститут Медіа 
Права».

З 2005 року  директор «Інституту Медіа 
Права».

Автор і співавтор низки законів, що 
стосуються  телебачення і радіомовлення, 
Національної ради, свободи слова, реклами 
тощо.

Член Міжнародної асоціації медіа-юристів.



Члени Наглядової ради НСТУ від 

депутатських фракцій та груп



Тарас Аврахов 

(депутатська група «Воля 
народу»)

Топ-менеджер телерадіокомпаній, 
генеральний продюсер, автор і
ведучий програм.

2010-2014 – генеральний директор 
Національної радіокомпанії 
України. 

Раніше - головний редактор, 
генеральний директор ТРК «Ера».



В’ячеслав Козак

(депутатська фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка)

Журналіст. Із 1989 р. працює на 
Українському радіо. 

Один із ведучих програм «На теми 
дня», «Діловий канал», «Політична 
студія», «Відкрита студія» , «Дім. Сад. 
Город», «Зі щоденника реформ», «Тема 
дня».



Лаврентій Малазонія

(депутатська фракція політичної 
партії «Опозиційний блок»)

Працював головним продюсером на 
телеканалах  «Студія 1+1», «ТЕТ», 
«News One».

2014 - 2015 рр. – керівник 
продакшну НІС та інформаційного 
мовлення телеканалу «Інтер». 

Автор політичних ток-шоу «5 кут», 
«5 на 5», «Титан і Ко».



Світлана Остапа

(депутатська фракція політичної 
партії «Об’єднання «Самопоміч»)

До листопада 2015 року – заступник 
директора веб-порталу «Телекритика».

Член громадських рад при Комітеті ВРУ 
з питань свободи слова та 
інформаційної політики і 
Держкомтелерадіо.

Заслужений журналіст України, 
оглядач. 

Має понад 600 публікацій, з них понад 
60 – на тему суспільного мовлення. 



Віталій Портников

(депутатська фракція політичної 
партії «Народний фронт»)

Ведучий публіцистичних та 
інформаційно-аналітичних програм 
«Вікна у світ» і «Вікна-тижневик» на 
«СТБ», «День сьомий» на «ICTV», 
«VIP» на «К-1», «Правда Віталія 
Портникова» на телеканалі «ТВі». 

2010 року – головний редактор «ТВі». 

Нині – ведучий програм на «Еспресо 
TV» і «Радіо Свобода».



Сергій Таран

(депутатська фракція партії «Блок 
Петра Порошенка»)

Політолог, співзасновник Інституту 
масової інформації, Центру 
політологічних і соціологічних 
досліджень «Соціовимір». 

Із 2004 р. – директор Міжнародного 
інституту демократій. 

Вів дослідницьку і лекторську роботу в 
низці університетів та наукових 
центрів за кордоном.



Ігор Хохич

(депутатська група 
«Відродження»)

Голова громадської 
організації 
«Всеукраїнський 
молодіжний рух 
«Відповідальність 
починається з мене».



Володимир Яворівський

(депутатська фракція політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»)

Український письменник, громадсько-
політичний діяч, народний депутат 
України I, II, IV - VІІ скликань.

Із жовтня 2001 по листопад 2011 року -
голова Національної спілки письменників 
України.

Лауреат Державної премії України імені 
Тараса Шевченка.
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