
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 780 
 

25.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 

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 за № 370/20683, Національна рада  
 

вирішила: 

1. За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 

телерадіопростору та з нагоди професійного свята – Дня журналіста, нагородити 

Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення: 

- Ананова Олексія Валентиновича, ведучого Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «112-ТВ», м. Київ; 

- Барчук Мирославу Анатоліївну, ведучу програми «Вечір з Мирославою 

Барчук» Товариства з обмеженою відповідальністю «Голдберрі», м. Київ; 

- Біньковського Андрія Георгійовича, оператора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), м. Київ; 

- Бузюка Олександра Олександровича, директора Підприємства 

громадської організації «Громадське радіо «Телерадіокомпанія «Громадське 

радіо», м. Київ; 

- Ваніна Дмитра Васильовича, начальника зміни АСБ-3 (апаратно-

студійний блок) Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна 

комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), м. Київ; 

- Волошенюк Оксану Валеріївну, кінознавця, експерта із медіа-освіти і 

медіа-грамотності, члена Національної спілки кінематографістів України та 

Міжнародної асоціації кінопреси; 

- Гончарову Олену Олександрівну, керівника інформаційної служби 

Радіогрупи «ТАВР МЕДІА», м. Київ; 

- Грузинського Дмитра Олександровича, шеф-редактора «Дебати PRO», 

«Розсекречена історія», «Корупція в законі» Публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ; 

- Дуцик Діану Ростиславівну, виконавчого директора Громадської 

організації «Детектор медіа», заступника директора Могилянської школи 

журналістики Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 

- Зелінченко Олену Анатоліївну, заступника головного редактора, 

завідувача редакції розважальних програм творчого об’єднання «Промінь» філії 



Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України «Центральна дирекція «Українське радіо», м. Київ; 

- Зінченка Олександра Миколайовича, автора і ведучого програми 

«Розсекречена історія», спецпроекту «Україна-25» Публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ; 

- Кіпіані Вахтанга Теймуразовича, автора та ведучого програми «Історична 

правда з Вахтангом Кіпіані» Товариства з обмеженою відповідальністю – 

телерадіокомпанії «Міст ТБ», м. Львів; 

- Клітну Наталію Іванівну, голову правління Асоціації правовласників та 

постачальників контенту, м. Київ; 

- Кузіна Сергія Васильовича, радіоведучого, музиканта, ведучого 

ранкового шоу «КАМТУГЕЗА», директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіоорганізація «Русское Радио» - Україна», м. Київ; 

- Мандрика Павла Ярославовича, оглядача інтернет-видання 

МЕDІАНЯНЯ, блогера; 

- Остапу Світлану Віталіївну, заслуженого журналіста України, 

медіаексперта; 

- Пагулича Романа Миколайовича, журналіста Акціонерного товариства 

«Телерадіокомпанія Люкс», м. Київ; 

- Пащенко Валентину Іванівну, оглядача відділу висвітлення суспільно-

правових питань Головної редакції оперативної інформації Українського 

національного інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», м. Київ; 

- Подобну Євгенію Володимирівну, кореспондента служби новин 

Товариства з обмеженою відповідальністю «5 КАНАЛ ТВ», м. Київ; 

- Сотник Наталію Леонідівну, ведучу ранкового шоу «КАМТУГЕЗА» 

Приватного підприємства Фірми «ЛЯМІН», м. Київ; 

- Стебельську Христину Любомирівну, заслуженого працівника культури 

України, народну артистку України, автора та ведучу, головного редактора 

Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України», м. Київ; 

- Строкань Анну Іванівну, заступника редактора інформаційних та 

аналітичних програм творчого об’єднання «Культура» філії Публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України 

«Центральна дирекція «Українське радіо», м. Київ; 

- Цеслика Антона Анатолійовича, генерального директора Української 

корпорації «Телебачення і радіомовлення «ЮТАР», м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на відділ персоналу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


