
 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  

 

Захаров Євгеній Юхимович, 12 листопада 1952 року 

 

Контактні дані  

 
Домашня адреса: Вул. Дарвіна 16, кв. 33, Харків, 61002, Україна 

Тел. дом. (380 57) 706-20-64 

Робоча адреса: Вул.  Свободи 27, кв. 4, Харків, 61002, Україна 

Харківська правозахисна група 

Тел./факс: +380  57 714-35-58,  +380 50 402 40 64 

e-mail: zakharove@gmail.com   

 

Інформація про освіту, наявність наукового ступеня  

 
1982-1985 рр. – аспірант Ростовського інституту інженерів 

залізничного транспорту за фахом «Електричні машини». 

1970-1975 рр. – механіко-математичний факультет Харківського університету, 

спеціальність «прикладна математика» (диплом з відзнакою, копія додається). 

1985 – захист кандидатської дисертації на тему «Оптимізація проектування активної частини 

асинхронних двигунів», кандидат технічних наук, копія диплома додається. 
 

Інформація про трудову діяльність  

 
1975-1987 рр., – інженер-математик в Спеціальному проектно-конструкторському та 

технологічному бюро електродвигунів виробничого об'єднання «Укрелектромаш» 

1987-1995 рр. – ведучий інженер, потім начальник бюро автоматизації проектування Відділу 

головного конструктора виробничого об’єднання «Харківський електромеханічний завод» 

1993-1997 рр. – головний редактор журналу «Права людини в Україні» (видання Українсько-

Американського Бюро захисту прав людини) 

З січня 1997 по теперішній час – директор Харківської правозахисної групи 

 

Інформація про членство в політичній партії на дату подання заяви  
 

Позапартійний. Ніколи не був членом жодної політичної партії. 

 

 

mailto:zakharove@gmail.com


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

 
11 наукових робіт з прикладної математики та проектування електричних машин (1976-1985), та 

більше 300 праць на правозахисні та супутні теми в Україні, Росії, Литві, Німеччині, Франції, 

США, Канаді, Польщі, Данії, Норвегії, Ірландії, Італії (1987-2021). 

Книга «Правова кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр.. в Україні і на Кубані як злочину проти 

людяності та геноциду» видана кількома тиражами українською та російською мовами, 

переведена англійською та польською мовами, вміщена на більш ніж 2000 англомовних сайтах. 
 

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). 

 

 
(підпис) 

  

 

Є.Ю. Захаров 

(ініціали, прізвище) 

 

21 жовтня 2021 року 
(дата) 

  

 


