
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 97 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

 
Про внесення змін до складу Наглядової ради 

акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» 

 

Враховуючи закінчення строку повноважень членів Наглядової ради 

АТ «НСТУ», розглянувши подання від депутатських фракцій і груп Верховної 

Ради України поточного скликання, протоколи конференцій громадських 

об’єднань та асоціацій, що здійснюють основну діяльність у сферах освіти та 

науки, забезпечення прав національних меншин, захисту інтересів дітей та молоді, 

творчій сфері, захисту прав осіб з особливими потребами, керуючись частиною 

шостою статті 8, статтею 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України»,  пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення»  Закону України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про 

Суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо усунення колізії в питанні 

призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної 

телерадіокомпанії України депутатськими фракціями та групами», розділами VІІІ, 

IX 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), 

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

рішенням Національної ради від 17.12.2015 № 2208 «Про затвердження складу 

Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (із змінами), частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до складу Наглядової ради акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Національної 

ради від 17.12.2015 № 2208, такі зміни: 

1) припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «НСТУ» і вивести з її 

складу:  



 

Глібовицького Євгена Мирославовича – творча сфера; 

Дулапчій  Катерини Миколаївни – депутатська група «Воля народу»; 

Карякіну Дарію Сергіївну – сфера забезпечення прав національних меншин; 

Малазонію Лаврентія Теймуразовича – депутатська фракція політичної партії 

«Опозиційний блок»;  

Миронову Оксану  Володимирівну – депутатська фракція політичної партії 

«Блок Петра Порошенка»; 

Міського Вадима Васильовича – сфера захисту інтересів дітей та молоді; 

Остапу Світлану Віталіївну – депутатська фракція політичної партії 

«Об’єднання «Самопоміч»; 

Панича Олексія Олеговича – сфера освіти та науки; 

Скрипку Наталію Сергіївну – сфера захисту прав осіб з особливими 

потребами; 

Яворівського Володимира Олександровича – депутатська фракція політичної 

партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;    

2) ввести до складу Наглядової ради АТ «НСТУ»: 

Ананьєва Дмитра Юрійовича – сфера забезпечення прав національних 

меншин; 

Батенко Катерину Миколаївну – депутатська група «За майбутнє»; 

Березовську Людмилу Володимирівну – депутатська фракція політичної 

партії «Європейська солідарність»; 

Гарач Наталію Ростиславівну – сфера захисту прав осіб з особливими 

потребами; 

Глібовицького Євгена Мирославовича – творча сфера; 

Козака В’ячеслава В’ячеславовича – депутатська фракція політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; 

Кречетова Максима Геннадійовича – депутатська фракція політичної партії 

«Слуга народу»; 

Малазонію Лаврентія Теймуразовича – депутатська фракція політичної партії 

«Опозиційна платформа «За життя»; 

Міського Вадима Васильовича – сфера захисту інтересів дітей та молоді; 

Остапу Світлану Віталіївну – депутатська фракція політичної партії «Голос»; 

Титиш Галину Йосифівну – сфера освіти та науки; 

Харченка Олексія Сергійовича – депутатська група «Довіра». 

2. Надіслати рішення Національної ради до АТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», Наглядової ради АТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

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

організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне управління. 

 



 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


