
 Додаток 1 
 до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 
 обрання членів Наглядової ради 
 публічного акціонерного товариства 
 “Національна суспільна 
 телерадіокомпанія України” 
 та припинення їхніх повноважень  
 (підпункт 1 пункту 5 розділу IV) 

 
 

ЗАЯВА  
на участь у конференції громадських об’єднань  

та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ 
 
Найменування: Творча спілка (інша професійна організація) "Луганська 
регіональна організація Національної спілки журналістів України"  
 
Статус: неприбуткова організація 

 
Сфера діяльності: журналістика 
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 
Дата реєстрації: 28.07.2016 
 
Місцезнаходження та контактні дані:  93400, Луганська обл., місто 
Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59     
E-mail: lg.nsju@gmail.com 
Телефон: +38-095-766-71-39 
 
Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів:  
Правління: Шаповалов Андрій Анатолійович, Особова Олена Володимирівна, 
Животкова Марина Юріївна, Шевелева Інна Миколаївна, Шило Оксана 
Анатоліївна.  
Голова - Шаповалов Андрій Анатолійович 
 
Опис діяльності упродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 
участь у конференції: 
 

Творча діяльність в інформаційній сфері, у галузі культури та мистецтва; 
Обстоювання права журналістів на одержання і поширення об’єктивної 
інформації; 
Створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та 
загальнокультурного рівня членів ЛРО НСЖУ; 
Пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку; 



Організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, фестивалів, 
прем’єр членів ЛРО НСЖУ; 
Створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою 
популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого 
доробку членів ЛРО НСЖУ; 
Турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів ЛРО НСЖУ; 
Постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами 
навчальних закладів; 
Сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між журналістами 
різних країн, національними і міжнародними організаціями працівників 
інформаційної сфери; 
Сприяння зміцненню солідарності представників засобів масової інформації 

 
Перелік реалізованих проектів:  
Публічні обговорення актуальних питань роздержавлення комунальних газет, 
дискусії у сфері проблематики існування журналістів в сучасному світі, 
підтримка розвитку регіональних медіа під час проведення АТО/ООС в 
регіоні. 
 
Проведені заходи  
ТС «ЛРО НСЖУ» проводить щороку нагородження журналістів регіону до 
Дня радіо, Дня журналіста. Щорічні тренінги з журналістської майстерності та 
правової освіти журналістів. Інформуємо про проведення медіа-заходів у 
регіоні: Донбаський медіа-форум 2017, 2018 та 2019, тренінги ПРООН та 
ОБСЄ в 2017 та 2018 тощо. 
 
Друковані та електронні видання:  
 

https://www.fb.com/lg.nsju 
 
 

Інформація про керівника: Шаповалов Андрій Анатолійович, 1978 року 
народження, освіта вища, Заслужений журналіст України, з 2015 – директор 
телеканалу «UA:Донбас» (в минулому - «ЛОТ», м. Сєвєродонецьк), з 2017 – 
Голова ТС «ЛРО НСЖУ» 
 
Інформація про інших членів:  головний редактор троїцької газети «Сельская 
новь» Марина Животкова, нагороджена орденом княгині Ольги, досвідченим у 
творчості й медіаменеджменті Ірині Коваль, Софії Лавренюк, Наталі 
Федоровій, Станіславу Лавренюку присвоєно почесне звання «Заслужений 
журналіст України». Упевнено керують своїми виданнями Дмитро Кліманов 
(Старобільськ), Юлія Огданська (Сватове), Ярослав Нестеренко (Попасна), 
Сергій Горєлов, Олег Квітка, Ірина Ситник (Сєвєродонецьк), Євген Стрельцов 
(Новопсков). По-сучасному працюють зі студентами Ірина Кошман, Наталія 
Ізразцова. 




