
 

ПРОТОКОЛ № 26 

 

засідання правління публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

20.11.2017                                                              м. Київ, вул. Мельникова, 42 

14 год. 00 хв. 

  
Присутні: 

Члени правління: 
1. Аласанія З. Г., голова правління 

2. Вінтонів Р. І., член правління, 

3. Гребенюк І.І., член правління, 
4. Кольцова О. А., член правління, 
5. Макаров Ю. В., член правління, 
6. Никоненко Р. Ю., член правління, 
7. Чернотицький М. М., член правління. 
 
Запрошені: 
Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ», 

 

Порядок денний засідання 

1. Питання затвердження нової структури Центральної дирекції ПАТ 

«НСТУ» з 08 грудня 2017 року.   

2. Питання затвердження змін до структури відокремлених 

структурних підрозділів (філій) з 08 грудня 2017 року. 

3. Питання розміщення реклами.  

4. Про визначення початкового розміру орендної плати за 

користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в 

електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».  

 

 За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про 

затвердження порядку денного. 

 

Голосували: за – 7, проти – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Обговорення питань порядку денного 

 

1. Обговорено питання затвердження з 08 грудня 2017 року нової структури 

Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», в якій передбачено утворення нових 

самостійних структурних підрозділів, зміна назв самостійних структурних 

підрозділів та їх кількісного складу.  

 

За результатами обговорення вирішили: 
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затвердити з 08 грудня 2017 року нову структуру Центральної дирекції 

ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу). 

 

Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  

 

2. Обговорено питання затвердження з затвердження змін до структури 

відокремлених структурних підрозділів (філій) з 08 грудня 2017 року, а саме: 

 

Включення структурного підрозділу «Творчо-виробниче об’єднання «Бюро 

телерадіо новин» з наступною кількістю штатних посад: 

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція "ВІНТЕРА", філія 

ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» 

«Львівська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна 

дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція», філія ПАТ 

«НСТУ» «Сумська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька 

регіональна дирекція» - 78 посад; 

- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», філія ПАТ 

«НСТУ»  «Житомирська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ»  

«Закарпатська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ»  «Запорізька 

регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна 

дирекція "КАРПАТИ"», філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна 

дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція», філія ПАТ 

«НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція "ЛТАВА"», філія ПАТ «НСТУ» 

«Тернопільська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Харківська 

регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція 

"СКІФІЯ"», філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція 

"ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР"», філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція», 

філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», -  73 посади; 

- філія ПАТ «НСТУ»  «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» 

- 28 посад; 

- філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» - 197 посад. 

 

За результатами обговорення вирішили:  

 

затвердити з 08 грудня 2017 року зміни до структури відокремлених 

структурних підрозділів (філій), а саме: 

Включити до структури відокремлених структурних підрозділів (філій) 

структурний підрозділ «Творчо-виробниче об’єднання «Бюро телерадіо новин» 

з наступною кількістю штатних посад: 

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція "ВІНТЕРА", філія 

ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» 

«Львівська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна 

дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція», філія ПАТ 

«НСТУ» «Сумська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька 

регіональна дирекція» - 78 посад; 
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- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», філія ПАТ 

«НСТУ»  «Житомирська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ»  

«Закарпатська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ»  «Запорізька 

регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна 

дирекція "КАРПАТИ"», філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна 

дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція», філія ПАТ 

«НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція "ЛТАВА"», філія ПАТ «НСТУ» 

«Тернопільська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Харківська 

регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція 

"СКІФІЯ"», філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція 

"ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР"», філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція», 

філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», -  73 посади; 

- філія ПАТ «НСТУ»  «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» 

- 28 посад; 

- філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» - 197 посад. 

 

Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  

 

3. Обговорено питання розміщення реклами на каналах мовлення            

ПАТ «НСТУ». Зокрема щодо того, що прибутки від реклами – є одним з законних 

джерел наповнення бюджету ПАТ «НСТУ», проте головне завдання Суспільного 

мовника – служити громадянам країни, надаючі незалежну та корисну 

інформацію та заохочувати критичне мислення. 

 

За результатами обговорення вирішили: 

 

ПАТ «НСТУ» на своїх загальнонаціональних каналах мовлення, на 

регіональних каналах мовлення, ефірних радіоканалах та/або будь-яких інших 

платформах не здійснюватиме розміщення реклами повязаної із діяльністю 

політичних партій, громадських обєднань та рухів політичної спрямованості чи 

окремих політичних діячів, в тому числі з питань популяризації їх діяльності чи 

роз'яснення позиції.  

В той же час, протягом будь-яких виборчих перегонів, ПАТ «НСТУ» 

гарантує всім учасникам рівний доступ з розміщення політичної реклами, яку 

законодавство України визначає як «форму передвиборної агітації, що виникає в 

період виборчого процесу». Така реклама, буде чітко маркована графічними, 

відео та аудіо засобами, аби аудиторії було недвозначно зрозуміло, що ця 

частина інформації є передвиборною агітацією.  

 

Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  

 

4. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за 

користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в 

електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 
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За результатом обговорення вирішили:  

 

затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном 

ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій 

системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу).  
Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із 

передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в 

електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 

 

Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  

 

 

 

Голова правління                   підпис                         Зураб АЛАСАНІЯ 

Член правління                  підпис            Олександра КОЛЬЦОВА 

Член правління підпис                         Інна ГРЕБЕНЮК 

Член правління                         підпис                         Юрій МАКАРОВ  

Член правління підпис                  Родіон НИКОНЕНКО  

Член правління                       підпис                         Роман ВІНТОНІВ  

  

Член правління                         підпис       Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 

 


