
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 782 

 

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 багаторічну 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: 

- Єчкалову Наталію Вікторівну, кореспондента спеціального відділу 

суспільно-публіцистичних програм філії Публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України «Миколаївська регіональна 

дирекція», м. Миколаїв; 

- Заяця Романа Михайловича, директора виконавчого філії Публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України 

«Тернопільська регіональна дирекція», м. Тернопіль; 

- Кравченко Наталію Миколаївну, оглядача проекту «События недели» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна»,  

м. Київ; 

- Манько Ольгу Богданівну, журналіста інформаційної програми 

«Абзац!» Товариства з обмеженою відповідальністю «Новий канал», м. Київ; 

- Михальова Володимира Яковича, головного спеціаліста секретаріату 

представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

у Київській області; 

- Родича Степана Володимировича, представника Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області; 

- Сад Наталію Сергіївну, головного редактора Приватного акціонерного 

товариства «Радіокомпанія «ГАЛА», м. Київ; 



- Торяник Маргариту Сергіївну, начальника відділу розрахунку та 

контролю сплати ліцензійних зборів Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

- Шевчук Світлану Валеріївну, ведучу передачі «Алло, лікарю!» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телеканал «ТОНІС», м. Київ; 

- Шоробуру Тараса Ярославовича, провідного спеціаліста секретаріату 

представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

у Львівській області. 

2. За значний особистий внесок у розвиток телерадіопростору Вінниччини, 

з нагоди професійного свята – Дня журналіста та 80-річчя з Дня народження 

нагородити Почесною грамотою Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення Педорука Дмитра Григоровича, представника 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій 

області в період з 1995 по 1998 роки. 

3. Виконання цього рішення покласти на відділ персоналу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


