
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1634 

 

04.11.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 30 

 

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 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. За сумлінну багаторічну працю, вагомий внесок у розвиток 

телерадіопростору держави та з нагоди 60-річчя від дня народження нагородити 

Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення МАЗУРИКА Вадима Станіславовича, представника Національної 

ради у Вінницькій області управління представників Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення. 

3. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу. 

4. 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 

04.11.2021 № 1634 

 

Список 

 

представлених до нагородження Почесною грамотою  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

 

1. Афтанас Зіновій Михайлович, телеоператор Івано-Франківського 

обласного телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ. 

2. Бойправ Олександр Миколайович, заступник генерального директора з 

технічних питань – головний інженер Комунального підприємства 

«Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради,                      

м. Чернігів. 

3. Горобець Володимир Іванович, представник Національної ради у 

Луганській області управління представників Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

4. Ігнатюк Станіслав Станіславович, художник-графік телебачення Івано-

Франківського обласного телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ. 

5. Степовик Дмитро Петрович, головний інженер управління забезпечення 

мовлення бюро виробництва регіонального контенту Філії Акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

«Чернігівська регіональна дирекція», м. Чернігів. 

6. Талімончик Віктор Порфирійович, колишній директор Рівненської філії 

Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. 

7. Шкромида Роман Михайлович, інженер засобів радіо і телебачення Івано-

Франківського обласного телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ. 


