
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 595 

 

07.05.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про затвердження складу Приймальної комісії 

з прийняття результатів виконання робіт (послуг) 

з розроблення висновків щодо можливості та 

умов користування радіочастотним ресурсом 

України для потреб телерадіомовлення 

 

Розглянувши інформацію управління радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю, управління фінансової та бухгалтерської служби 

Національної ради стосовно виконання робіт (послуг) з розроблення висновків 

щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення ДП «Український державний центр радіочастот» на 

договірних засадах, керуючись статтями 7, 21, 22 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 15, 25 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Для прийняття результатів виконання робіт (послуг) з розроблення 

висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом 

України для потреб телерадіомовлення затвердити склад Приймальної комісії 

(склад додається). 

2. Рішення Національної ради від 28.04.2016 № 620 «Про затвердження 

складу Приймальної комісії з прийняття результатів виконання робіт (послуг) з 

розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб телерадіомовлення» вважати таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Олега Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Національної ради 

07.05.2020 № 595 

 

 

СКЛАД  

Приймальної комісії 

з прийняття результатів виконання робіт (послуг)  

з розроблення висновків щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення 

 

 

 

 

 ЧЕРНИШ  

Олег Миколайович 

 

–  заступник голови Національної ради, 

голова приймальної Комісії 

 ЗІНЕВИЧ  

Юрій Михайлович 

 

–  відповідальний секретар Національної ради 

 ІЛЬЯШЕНКО  

Олександр Борисович 

 

– член Національної ради 

 МИРОНЕНКО  

Тамара Василівна 

 

 

– начальник управління радіочастотного 

ресурсу та   технічного контролю 

 СТОРОЖЕНКО  

Тетяна Володимирівна 

 

– начальник управління фінансової та 

бухгалтерської служби – головний бухгалтер 

 

 ЛІТВІЩЕНКО  

Ганна Олександрівна 

 

– начальник юридичного управління 

 

 

 

ШИШКО  

Євген Сергійович 

 

– завідувач сектору впровадження нових 

технологій та науково-технічного розвитку, 

секретар приймальної Комісії 


