
Додаток 2 

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 2 розділу V) 

 

ЗАЯВА 

кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ 

від громадських об’єднань та асоціацій 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження 

Щербачов Валентин Васильович   

 

Контактні дані 

 

Інформація про освіту, наявність наукового ступеня  

1975 року закінчив навчання та одержав диплом журналіста КДУ ім. Т,Г. 

Шевченка 

 

Інформація про трудову діяльність 

З 1965-технік організації ім. Д.З. Мануїльського.  

З травня 1965 по червень 1968 служба в армії,  

З 1968 по 1970-й-працював у КДУ ім. Т. Шевченка, вантажником та агентом 

відділу постачання 

З 10.02.1970 року – редактор спортивних передач  Київської студії телебачення. 

З 1976 року – редактор відділу спортивних передач  Держтелерадіо УРСР.  

З 1979 року – заввідділом Головної редакції спортивних передач. 

З 1987 року – коментатор Головної редакції спортивних програм 

З  01.03 1997 року переведений на посаду ведучого програми редакції  "Доброго 

ранку, Україна".  

З березня 2001 року переведений до Національної телекомпанії України. 

З 2011 року коментатор та зав. відділом спорту КРДТРК.  

2017 року звільнений "за власним бажанням" 

 

 

 

 

 



Інформація про членство в політичній партії на дату подання заяви 

Позапартійний. 

 

Інформація про наукові праці, публікації в друкованих виданнях, у мережі 

Інтернет 

Написано й опубліковано: 8 книжок " Секрети здоров"я і сили"-1988-й   

"Ностальгія за радянським футболом"-1990-й  

"Книга незвичайних рекордів України"-2003", 

"Лобановський"-1995-й.  

"Під оплески трибун Палацу спорту"-2007-й.  

"Олімпійський синдром Гімалаїв"-2016-й, 

"Різновисотні українці"-2016-й,  

"Лобановський-наука перемагати"-2018-й.  

 

Понад 2500  друкованих робіт (нарисів, репортажів,аналітичних матеріалів) в 

газетах та журналах, книгах-збірниках, в  електронних ЗМІ. 

Автор-оператор телефільму "Гора за 8 тисяч" (1995-рік)-лауреат міжнародного 

конкурсу екстремальної тематики,автор сценарію телефільму "Хай буде Вам по 

вірі Вашій", 

автор-оператор 38 гімалайських телерепортажів та 2-х фільмів про Антарктиду. 

 

1. Підтверджую, що я відповідаю вимогам, передбаченим статтею 9 Закону 

України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, зокрема: 

1) постійно (не менше п’яти років) проживаю на території України; 

2) не маю судимості, яка не погашена або не знята в установленому законом 

порядку; 

3) не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, 

членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

військовослужбовцем, нотаріусом, суддею, прокурором, слідчим, працівником 

правоохоронних органів, не є особою, яка перебуває на державній службі, не 

займаю виборної посади в органах державного управління будь-якого рівня, не 

перебуваю у штаті політичної партії, не перебуваю у штаті будь-якого 

підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а 

також не є особою, стосовно якої Законом України “Про запобігання корупції” 

встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності; 

4) не є працівником чи представником телерадіоорганізації, що має ліцензію на 

здійснення мовлення в Україні, не виконую будь-яку оплачувану роботу (не 

реалізую товари, не надаю послуги) для телерадіоорганізацій; 

5) прямо або опосередковано не володію часткою у статутному (складеному) 

капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку 

оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для 

телерадіоорганізацій. 

2. Зобов’язуюсь у разі призначення мене членом Наглядової ради НСТУ 

зупинити (припинити) членство в політичній партії, членом якої я є, не брати 



участь у партійній діяльності, не виконувати доручення партії, будь-якого її 

органу або будь-якої посадової особи. 

3. Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних” з метою здійснення заходів щодо 

проведення конференції, перевірки на відповідність вимогам до членів 

Наглядової ради НСТУ, а також перевірки в державних органах, на 

підприємствах, в установах та організаціях стосовно наявності підстав для 

припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ (у разі мого обрання 

членом Наглядової ради НСТУ).  

 

 

17.03.2020 р.        Щербачов В.В.   

 

 


