
ПРОТОКОЛ № 318 
засідання правління акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

13.06.2022 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. Козлов Д.Ф., член правління; 

5. Хоркін Д.М., член правління. 

 

Запрошені: 

Стиренко Л.М., директор фінансовий; 

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом; 

Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»; 

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж 
телерадіомовлення; 

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту 
бухгалтерського обліку; 

Шматов М.В., директор департаменту координації філій; 

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом. 

 

Порядок денний засідання 

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ». 

2. Про зміну оператора супутникового ретранслятора для радіопрограм 
АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про 
затвердження порядку денного.  

Голосували: за – 5, проти – 0. 

Рішення  прийнято. 
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Обговорення питань порядку денного 

1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису 
АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 
01.03.2022 № 295 (зі змінами). 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про 
введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 
пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради 
АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), 
пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до 
протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану 
(наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137): 

1) затвердити з 15.06.2022 зміни до структури та штатного розпису 
АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 
01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни); 

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій 
АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Обговорено питання про зміну оператора супутникового ретранслятора 
для радіопрограм АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з військовою агресією з боку 
Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні 
згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення 
воєнного стану в Україні» (зі змінами), враховуючи Указ Президента України від 
19.03.2022 № 152 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в 
умовах воєнного стану», з метою забезпечення безперебійного та сталого 
мовлення радіопрограм АТ «НСТУ» на всій території України, включно з 
населеними пунктами, де відбуваються активні бойові дії: 

1) змінити оператора супутникового ретранслятора «Space-communication 
Ltd.» та оператора телекомунікацій – ТОВ «Телеканал СТБ» на оператора 
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супутникового ретранслятора SES Astra AB (супутник Astra А4) для 
забезпечення сталої та безперебійної трансляції всіх радіопрограм АТ «НСТУ»; 

2) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення 
(Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення заяв про переоформлення ліцензій на мовлення у 
зв’язку зі зміною оператора супутникового ретранслятора (серія НР № 01052-м 
від 31.03.2017, серія НР № 01085-м  від 30.03.2017, серія НР № 01064-м від 
31.03.2017, серія НР № 01063-м від 31.03.2017, серія НР № 01530-м від 
22.08.2019, серія НР № 01086-м від 30.03.2017); 

3) департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю (О. Бондарук) після 
внесення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення 
змін до ліцензій на мовлення забезпечити інформування суспільства щодо змін 
у мовленні, а саме про зміну оператора супутникового ретранслятора та 
докладних характеристик каналів мовлення для супутникового мовлення. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 

 

Член правління  підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК 

 

Член правління  підпис Дмитро КОЗЛОВ 

 

Член правління  підпис Родіон КОЧУБЕЙ 

 

Член правління  підпис Дмитро ХОРКІН 

 

 

 

 


