
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1573 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 18.03.2021 № 309; 

від 13.05.2021 № 577 
Про  відхилення кандидатури Щербачова В.В. 

в обранні членом  Наглядової ради НСТУ та 

проведення Конференції і затвердження  

Календарного плану підготовки та проведення  

Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

у сфері фізичного виховання та спорту 

 

 

 Розглянувши протокол Конференції громадських об’єднань та асоціацій, що 

здійснюють основну діяльність у сфері фізичного виховання та спорту, визначеної 

у Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», 

врахувавши інформацію про наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про 

кандидата в члени Наглядової ради НСТУ  Щербачова В.В. щодо володіння 

часткою статутного (складеного) капіталу ТОВ «ТРК «Спорт – Україна» та 

пояснення Щербачова В.В. щодо зазначеного питання, керуючись статтями 8, 9 

Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», розділом 

VІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання 

членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, 

затвердженого рішенням Національної ради від 21.05.2015 № 707 (із змінами), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124, 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відхилити кандидатуру Щербачова Валентина Васильовича в члени 

Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» від сфери фізичного виховання та спорту, оскільки 

його кандидатура не відповідає вимогам пункту 4 частини другої статті 9 Закону 



 

України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», а саме  тому, що в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань міститься інформація про те, що Щербачов В.В. володіє 

часткою статутного (складеного капіталу) в ТОВ «ТРК «Спорт – Україна». 

2. Провести повторно Конференцію з обрання члена Наглядової ради 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 

громадських об’єднань та асоціацій, що діють у сфері фізичного виховання та 

спорту. 

3. Затвердити Календарний план підготовки та проведення Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій у сфері фізичного виховання та спорту. 

4. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити оголошення про прийняття заяв на участь у 

Конференції і Календарний план підготовки та проведення Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій у сфері фізичного виховання та спорту  на 

офіційному вебсайті Національної ради. 

5. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення,  юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


