
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1282 

 

29.10.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 
 

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 
 

Відповідно до Положення про Почесну грамоту Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.03.2012 року за № 370/20683, Національна рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 

телерадіопростору держави та з нагоди відзначення Дня працівників радіо, 

телебачення та зв’язку нагородити Почесною грамотою Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення працівників Національної ради та 

представників галузі згідно з додатком. 

2. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Герасим’юк О. В. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

29.10.2020 № 1282 

 
 

Список 

представлених до нагородження Почесною грамотою  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

 

1. Колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізька незалежна 

телерадіокомпанія «ТВ-5», м. Запоріжжя. 

2. Колектив Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина», м. Івано-

Франківськ. 

3. Колектив Комунального підприємства «Державна студія «Калуське міське 

телебачення», м.  Калуш Івано-Франківської області. 

4. Колектив Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Перший західний», м. 

Львів. 

5. Колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Радіоінформаційний центр 

«Незалежність», м. Львів. 

6. Колектив Товариства з обмеженою відповідальністю Студія «Місто»,  

м. Полтава. 

7. Колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Телекомпанія «Проскурів», м. 

Хмельницький. 

8. Безугла Людмила Олександрівна, провідний спеціаліст відділу організації роботи 

представників Національної ради та секретаріатів представників Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

9. Волков Олександр Іванович, провідний інженер, оператор ефіру філії Акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна 

дирекція», м. Рівне. 

10. Гавінська Олена Іванівна, представник Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області. 

11. Дерига Ігор Олексійович, головний режисер ефіру управління виробництва 

регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту Філії Акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна 

дирекція», м. Чернігів. 

12. Жолак Любов Олегівна, головний спеціаліст відділу представництва в судах та 

супроводження судових проваджень Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. 

13. Керімов Руслан Рахібович, директор Комунального підприємства «Павлоградська 

телерадіокомпанія» Павлоградської міської ради, м. Павлоград Дніпропетровської області. 

14. Клебан Світлана Іванівна, режисер монтажу Івано-Франківського обласного 

телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ. 

15. Левін Євгеній Юрійович, директор Запорізької філії Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення, м. Запоріжжя. 

16. Мазарська Ганна Євгенівна, заступник начальника відділу міжнародного 

співробітництва та євроінтеграції Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. 

17. Мовчан Сергій Олексійович, представник Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення у Херсонській області. 

18. Олексій Катерина Володимирівна, директор Вишгородської редакції районного 

радіомовлення Київської області, м. Вишгород Київської області. 



19. Плевако Сергій Петрович, головний спеціаліст відділу нормативно-правового 

забезпечення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

20. Романюк Юлія Миколаївна, директор радіотелевізійних програм Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Слово Волині», м. Луцьк. 

21. Січкаренко Оксана Василівна, головний спеціаліст відділу організації роботи 

представників Національної ради та секретаріатів представників Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

22. Халабаджах Анна Борисівна, головний спеціаліст відділу ліцензування провайдерів 

програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

23. Хвостик Тетяна Олексіївна, завідувач сектору розгляду інформації про структуру 

власності суб’єктів інформаційної діяльності Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення. 

24. Шепко Ларіса Миколаївна, фахівець управління виробництва регіонального 

контенту бюро виробництва регіонального контенту Філії Акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція», м. 

Чернігів. 

25. Ярко Вікторія Сергіївна, головний спеціаліст відділу представництва в судах та 

супроводження судових проваджень Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. 

 


