Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
04.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№2
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Голова правління

Аласанія З.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04119 м. Київ, вул. Мельникова, 42
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23152907
5. Міжміський код та телефон, факс
0444810889; 0444814210, 0444893905
6. Адреса електронної пошти
emitent@ntu.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://suspilne.med
ia

04.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
04.04.2019
припинено
член Наглядової ради
Аврахов Тарас Григорович
0
повноваження
Зміст інформації:
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" повноваження члена Наглядової ради припиняються
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у разі: 1) закінчення строку повноважень; 2) подання заяви про припинення повноважень за власним
бажанням; 3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; 4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього
Закону; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців
за наявності відповідного медичного висновку; 7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним; 8) смерті або
визнання безвісно відсутнім; 9) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради НСТУ, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє брати участь у засіданнях, що
підтверджується медичною довідкою.
Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ приймає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в установленому нею
порядку. Частина друга статті 9 зазначеного Закону передбачає, що не можуть бути членами Наглядової ради: 1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в
установленому законом порядку; 2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які
займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого
підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України "Про запобігання корупції" встановлено
обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення
в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій; 4) особи, які прямо або опосередковано володіють
часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги)
для телерадіоорганізацій.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у зв'язку зі зверненням жураліста Д. Мокрика щодо перебування Аврахова Т.Г. на посаді генерального
директора ДП "Укртелефільм" і підтвердженням зазначеного Держкомтелерадіо та у зв'язку з поданою Авраховим Т.Г. заявою про зняття повноважень члена
Наглядової ради ПАТ "НСТУ", керуючись пунктом 2 частини другої статті 9, пунктом 4 частини першої статті 10 Закону України "Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України", прийняла 04.04.2019 рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "НСТУ" Аврахова Т.Г. та виведення його зі складу
Наглядової ради ПАТ "НСТУ".
Аврахов Т.Г. частки в статутному капіталі ПАТ "НСТУ" не має, судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 19.01.2017 до 04.04.2019.
Замість члена Наглядової ради ПАТ "НСТУ" Аврахова Т.Г., повноваження якого припинено, нікого не призначено. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення звернеться до депутатської групи «Воля народу», яку в Наглядовій раді представляв Аврахов Т.Г., з пропозицією визначитися із заміною, оскільки,
відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" депутатські фракції і групи обирають членів Наглядової ради ПАТ "НСТУ", а
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначає.
Дата
вчинення
дії

