
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: Запорізька обласна організація Національної спілки 
журналістів України 
 
Статус: громадське формування (творча спілка) 
 
Сфера діяльності: Журналістика  
                                             (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 
 
Дата реєстрації: 08.08.1996 року 
 
Місцезнаходження та контактні дані: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. 
Соборний, 152. Телефон: +38(067) 947-42-65. E-mail: knigabook@ukr.net 

(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 
 
Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів:  
Секретаріат: Василенко Ірина Андріївна, Дерибас Геннадій Віталійович, 
Долженко Людмила Іванівна, Дупак Володимир Іванович, Зворигіна Наталія 
Георгіївна, Знаменський Сергій Анатолійович, Кузьменко Наталія Ігорівна, 
Манжура Валентина Миколаївна, Маринюк Людмила Вікторівна, Мурзіна 
Майя Костянтинівна, Півненко Анатолій Васильович, Шевчук Олена 
Леонідівна, Якименко Ольга Григорівна. 
Правління: Арман Людмила Анатоліївна, Василенко Ірина Андріївна, Верьовкін 
Олександр Григорович, Горбатко Вікторія Вікторівна, Дерибас Геннадій 
Віталійович, Деримова Олена Юріївна, Долженко Людмила Іванівна, Дупак 
Володимир Іванович, Єфімов Микола Олександрович, Зворигіна Наталія 
Георгіївна, Здендяк Ольга Василівна, Знаменський Сергій Анатолійович, 
Кудусова Діляра Лутфіївна, Кузьменко Наталія Ігорівна, Манжура 
Валентина Миколаївна, Маринюк Людмила Вікторівна, Мурзіна Майя 
Костянтинівна, Півненко Анатолій Васильович, Тисленко Юлія Леонідівна, 



Тихонов Сергій Олександрович, Чехарін Олександр Федорович, Шевчук Олена 
Леонідівна, Якименко Ольга Григорівна. 
Ревізійна комісія: Агаркова Наталія Вікторівна, Бордюжа Микола 
Миколайович, Василенко Юрій Іванович, Гаєв Юрій Олександрович, 
Міклашевський Володимир Миколайович.  
 
Опис діяльності упродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 
участь у конференції: 
Творчий розвиток медіасфери на території Запорізької області, робота по 
підготовці та підтримці талановитої журналістської молоді, співпраця з 
факультетами журналістики запорізьких вузів, робота Школи молодого 
журналіста при обласній організації НСЖУ, творче навчання журналістів, 
організація та проведення творчих конкурсів, фестивалів, круглих столів, 
прес-конференцій, благодійних аукціонів, проведення прес-турів «Сільська 
глибинка», соціально-економічний захист членів спілки, ведення власного 
сайту.  
 
Перелік реалізованих проектів: 
Ведемо постійно діючий проект по підтримці українських воїнів в зоні 
бойових дій (волонтерство, благодійність, виїзди журналістів на передову, 
репортажі та кінофільми із зони бойових дій, з військових госпіталів тощо). 
Протягом 11 років працює прес-клуб економічних реформ, в рамках якого 
проводяться прес-конференції, тренінги, круглі столи, семінари та вебінари 
для журналістів з актуальних проблем (децентралізація, енергозбереження, 
пенсійна реформа, фінансова обізнаність, робота з переселенцями, досвід 
кращих вітчизняних виробників тощо). 
Вісім років поспіль працюють профорієнтаційні Школи молодого журналіста 
при обласній організації НСЖУ, Токмацькій та Бердянській міських 
організаціях. Слухачі перших випусків після наших шкіл успішно вступили до 
вузів, закінчили їх і вже успішно працюють у ЗМІ. 
Кілька років тому започатковано щорічний благодійний аукціон для 
журналістів «Рука підтримки», кошти від якого спрямовуються на допомогу 
ветеранам журналістам та тим працівникам ЗМІ, які в силу життєвих 
обставин потребують матеріальної підтримки. 

 (зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 
 
Проведені заходи: 
До Дня журналіста пройшов журналістський фестиваль з творчим 
конкурсом у 12 номінаціях. (Проводяться щорічно). 
Проведено два благодійних аукціони «Рука підтримки» - в червні і в грудні 
2019 року. 
В рамках проекту по підтримці українських воїнів спільно з ГО «Волонтерські 
вареники», яку очолює член НСЖУ Н. Мороз, організували благодійні та 
культурно-мистецькі десанти на передову. 



 

Проведено прес-тури «Сільська глибинка» до новостворених громад 
Оріхівського, Запорізького та Вільнянського районів. 
Відбулися публічні дискусії т а обговорення з приводу ініціатив міністра В. 
Бородянського по врегулюванню медіасфери та концепцію проекту «Закону 
про медіа», представленого комітетом Верховної Ради з питань 
гуманітарної та інформаційної політики. 

(назви заходів, дати проведення) 
 
Друковані та електронні видання: 
Сайт «Журналіст Запоріжжя» 
Сторінка ЗОО НСЖУ у Фейсбуці 
 

(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 
Інформація про керівника  
Кузьменко Наталія Ігорівна, народилася 09 квітня 1957 року.  
Закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету 
(1991). 
З 1974 року працювала секретарем-друкаркою середньої школи № 76 м. 
Запоріжжя, в управлінні будівництва по спорудженню Дніпрогес-2 
”Дніпрогесбуд” бетонницею та підсобним робітником.  
Протягом 1981 – 1998 років працювала кореспондентом редакції газети 
“Cтроитель”, репортером, спеціальним кореспондентом та оглядачем 
газети “Наш город”, корреспондентом товариства з обмеженою 
відповідальністю “Газета “МИГ”.  
З жовтня 1998 року по квітень 2013 року працювала у виконавчому апараті 
Запорізької обласної ради. Обіймала посади керівника прес-служби, радника 
та помічника голови обласної ради, начальника відділу взаємодії з засобами 
масової інформації та висвітлення діяльності ради, начальника відділу 
взаємодії з засобами масової інформації, заступника начальника управління 
інформаційного забезпечення діяльності ради, начальника відділу взаємодії з 
засобами масової інформації та висвітлення діяльності ради.  
З лютого 2012 року очолює Запорізьку обласну організацію Національної 
Спілки журналістів України.  
Протягом багатьох років є позаштатним кореспондентом обласних газет 
«Запорізька правда», «МИГ», «Наше время», де публікує нариси та аналітичні 
статі.  Була автором і ведучою телепрограм – «Лицо города», «Фанклуб  Z», 
«Телевісник» - на ЗОДТРК, «Город мастеров», «Мир» - на телеканалі «Алекс», 
«Коло запитань» - на «5 каналі»,«Погода в доме» - на радіо «Великий Луг». 
Започаткувала та була головним редактором ілюстрованого журналу «Леді».  
Кузьменко Н.І.  організувала та провела два Всеукраїнські фестивалі «Преса 
та влада» для керівників прес-служб обласних рад у м. Бердянську та м. 
Запоріжжі.  
Автор 40 художніх, історичних, публіцистичних та хроніко-документальних 
відань, серед яких - «Рождение города», «Окна», «Симфония металла, «По ту 
сторону войны; «Фонтаны» «Легенды Хортицы», «Актеры: сцена и жизнь», 
трилогії: «Годість  Запоріжжя», «Гордість  Запорізького краю», «Краса та  



 


	Статус: громадське формування (творча спілка)

