
 ПРОТОКОЛ № 252 

засідання правління акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

  

07.06.2021       м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42 

11 год. 00 хв. 

  

Присутні: 

Члени правління:     
 

1. Чернотицький М.М., голова правління; 

2. Кісельчук Т.М., член правління; 

3. Кочубей Р.В., член правління; 

4. Хоркін Д.М., член правління. 

 

 

Запрошені: 

Стиренко Л.М., директор фінансовий; 

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом; 

Семенець В.В., директор департаменту управління активами; 

Шматов М.В., директор департаменту координації філій; 

Жуковська І.С., начальник управління внутрішньої та проектної взаємодії 

департаменту організаційної роботи.  

 

Порядок денний засідання 

1. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів з 

розробки дизайн-концепції інтер’єру студій, приміщень та локацій АТ 

«НСТУ». 

2. Про покладання виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ 

«НСТУ». 

3. Про продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами 

(філій) філій АТ «НСТУ» «Запорізька РД» та «Тернопільська РД». 

4. Про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ". 

 

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про 

затвердження порядку денного.  

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення прийнято.  
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Обговорення питань порядку денного 

1. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецьких 

конкурсів з розробки дизайн-концепції інтер’єру студій, приміщень та 

локацій АТ «НСТУ». 

 

За результатами обговорення вирішили: 

 

відповідно до пунктів  31, 66 пункту Статуту акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою 

організації процедури замовлення дизайнерських інтер'єрних рішень, 

затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів з розробки дизайн-

концепції інтер’єру студій, приміщень та локацій АТ «НСТУ», що додається. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення прийнято.  

 

2. Обговорено питання покладання виконання обов’язків менеджера 

(філії) філії АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили: 

 

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з 

урахуванням протоколу правління АТ «НСТУ» від 04.06.2021 № 251 та у 

зв'язку з відстороненням від посади Шило Оксани Анатоліївни, менеджера 

(філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ», з метою забезпечення 

функціонування філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ»,  покласти з 

08.06.2021 по 01.08.2021 включно виконання обов’язків менеджера (філії) 

філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» на Сваричевського Михайла 

Михайловича, провідного юрисконсульта фінансово-господарського 

управління бюро виробництва регіонального контенту філії АТ  «НСТУ» 

«Одеська РД». 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення прийнято.  
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3. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів 

з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ» «Запорізька РД» та «Тернопільська 

РД». 

 

За результатами обговорення вирішили: 

 

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про 

працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи 

пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами  (філій) 

філій АТ «НСТУ» «Запорізька РД» та «Тернопільська РД» та проведену 

роботу: 

 

1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером 

(філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» Курмаком Сергієм 

Анатолійовичем; 

 

Голосували: за – 0, проти – 4.  

Рішення  не прийнято.  
 

2) доручити директору департаменту координації філій (М. Шматов) 

спільно з директором департаменту кадрового адміністрування забезпечити 

здійснення відповідних заходів щодо реалізації підпункту 1  цього пункту.  

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення  прийнято.  
 

3) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером 

(філії) філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Кійком Юрієм Федоровичем; 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення  прийнято.  
 

4) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни 

до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філій) філії АТ 

«НСТУ» «Тернопільська РД» Кійком Юрієм Федоровичем. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення  прийнято.  
 

4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ "НСТУ". 
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За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку 

передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління 

АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 

№ 82, зі змінами): 

1) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) 

майданчика згідно з додатком 1 до протоколу;  

2) затвердити початковий розмір орендної плати за користування 

нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в 

електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу); 

3) департаменту управління активами АТ "НСТУ" (В. Семенець) та 

керівникам філій АТ "НСТУ" забезпечити вжиття необхідних заходів, 

пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

Рішення прийнято.  

 

 

 

 

Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 

Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК 

Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ 

Член правління підпис Дмитро ХОРКІН 

 

 


