
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 690 

 

11.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про внесення змін до складу Наглядової ради  

публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

Розглянувши подання депутатської групи Верховної Ради України «Воля 

народу» від 16.05.2019 № 3а/14 про введення кандидатури Дулапчій Катерини 

Миколаївни до складу Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі - ПАТ «НСТУ»), 

заяву від 07.06.2019 члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Тарана Сергія 

Вікторовича про складання повноважень члена Наглядової ради за власним 

бажанням, подання депутатської фракції Верховної Ради України партії «Блок 

Петра Порошенка» від 26.06.2019 № 3а/15 про делегування до складу 

Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Миронової Оксани Володимирівни, враховуючи 

рішення Національної ради від 04.04.2019 № 444 «Про припинення 

повноважень члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Аврахова Т.Г.», керуючись 

статтями 8, 9, 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України», пунктом 2 розділу VІІІ, 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, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124 (зі змінами), частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада   

 

вирішила: 

1. Внести до складу Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням 

Національної ради від 17.12.2015 № 2208, такі зміни: 

- припинити повноваження члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» і вивести 

з її складу Тарана Сергія Вікторовича;  

- ввести до складу Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Дулапчій Катерину 

Миколаївну і Миронову Оксану Володимирівну. 

2. Надіслати рішення Національної ради ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», Наглядовій раді ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», Комітету Верховної Ради України з питань 



свободи слова та інформаційної політики, депутатській фракції партії «Блок 

Петра Порошенка», депутатській групі Верховної Ради України «Воля народу». 

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

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне 

управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Герасим’юк. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 
 


