
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1988 

 

14.11.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

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, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 

телерадіопростору держави та з нагоди 100-річчя від дня заснування  

Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» 

нагородити Почесною грамотою Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення працівників Укрінформу: 

- КАРАБАНЬ Світлану Дмитрівну, завідувача довідково-інформаційного 

відділу Головної редакції оперативної аналітики, м. Київ; 

- ТРОХИМЧУКА Олександра Семеновича, кореспондента відділу з 

висвітлення суспільно-правових питань Головної редакції оперативної 

інформації, м. Київ; 

- ШАПОВАЛЕНКО Таїсію Василівну, відповідального випускового 

відділу обробки фото Головної редакції фотовідеоінформації, м. Київ. 

2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 

телерадіопростору держави та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та 

зв’язку нагородити Почесною грамотою Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення: 

- КОСОВСЬКУ Людмилу Борисівну, провідного спеціаліста відділу 

контролю документообігу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

- МЕЛЬНИК Вікторію Станіславівну, ведучу програм Редакції 

авторських програм Комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий 

Чернігів» Чернігівської міської ради, м. Чернігів; 

- СТЕПОВИКА Дмитра Петровича, головного інженера Творчо-

виробничого об’єднання «БЮРО ТЕЛЕРАДІОНОВИН» філії ПАТ «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція»,       

м. Чернігів; 



- ХОМ’ЯКА Мирослава Степановича, генерального директора 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Львівська 

хвиля», м. Львів. 

3. За високий професіоналізм, особистий внесок у створення футбольного 

телебачення України та з нагоди 10-річчя створення каналів «Футбол 1» та 

«Футбол 2» нагородити Почесною грамотою Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення: 

- колектив телеканалів «Футбол 1» та «Футбол 2» ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА»; 

- ДЕНИСОВА Олександра Анатолійовича, директора телеканалів 

«Футбол 1» та «Футбол 2» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА». 

4. Виконання цього рішення покласти на відділ персоналу.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 

 


