
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 444 

 

04.04.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 

 

Про припинення повноважень члена Наглядової ради  

ПАТ «НСТУ» Аврахова Т.Г. 

 

Розглянувши відповідь Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України від 22.03.2019 №16/1650 на запит Національної ради щодо звернення 

журналіста Мокрика Д.Р.  про призначення на посаду генерального директора 

ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» Аврахова Тараса 

Григоровича, в якій надано офіційне підтвердження, що наказом 

Держкомтелерадіо від 16.07.2018 № 189-к Аврахова Т.Г. призначено на цю 

посаду і 16.07.2018 з ним укладено відповідний контракт № 233, та заяву від 

03.04.2019 члена Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» Аврахова Т.Г. про 

складання з 02.04.2019 повноважень члена Наглядової ради за власним 

бажанням, керуючись пунктом 2 частини другої статті 9 та пунктом 4 частини 

першої статті 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України», розділом IX Порядку проведення конференцій громадських 

об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

та припинення їхніх повноважень, затвердженого рішенням Національної ради 

від 21.05.2015 № 707, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

09.06.2015 за № 679/27124 (із змінами), частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Припинити повноваження члена Наглядової ради НСТУ Аврахова 

Тараса Григоровича та вивести його зі складу Наглядової ради публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

затвердженого рішенням Національної ради від 17.12.2015 № 2208 (зі змінами).  

2. Направити рішення Національної ради до ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України»,  Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформаційної політики, депутатської групи Верховної Ради 

України «Воля народу». 



3. Звернутися до депутатської групи Верховної Ради України «Воля 

народу» із пропозицією надати кандидатуру до складу Наглядової ради ПАТ  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

4. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне 

управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Герасим’юк. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 


