
ПРОТОКОЛ № 1

засідання Комісії  для конкурсного відбору кандидатів 

на призначення державних стипендій

 для видатних діячів інформаційної сфери

від 13 лютого  2015 року

м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім. 805

ПРИСУТНІ:  Червак Б.О.  –  Голова Комісії;

Радзієвський І.А.. – заступник голови комісії

члени  Комісії: Абрамов С.О.,  Бартош Н.В.,  Божко С.М., 
Семенюк В.І. 

Відсутні: Кононенко О.А., Мировець Т.І.

Секретар Комісії  –  Трижичинський І.М.

Вів засідання Голова Комісії  –  Червак Б.О.

Червак  Б.О.  доповів,  що  кількість  присутніх  членів  Комісії  має
кворум та дозволяє вважати її засідання правомірним. Оголосив порядок
денний роботи Комісії.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд списку кандидатів на здобуття державних стипендій
видатним діячам інформаційної сфери (довічна державна стипендія).

2. Про розгляд списку кандидатів на здобуття державних стипендій
видатним діячам інформаційної сфери (строком на два роки).

СЛУХАЛИ:  Про розгляд списку кандидатів на здобуття державних
стипендій  видатним  діячам  інформаційної  сфери  (довічна  державна
стипендія) список додається.

ДОПОВІДАВ: 

Трижичинський І.М.  відзначив,  що  відповідно  до  Положення  про
державні  стипендії  для  видатних  діячів  науки,  освіти,  культури  і
мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної
сфери,  затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011
року  № 906/2011  Держкомтелерадіо  має  здійснити  конкурсний  відбір
пропозицій  щодо  кандидатур  на  одержання  державних  стипендій  та
запропонував  список  кандидатів,  які  були  запропоновані  на  розгляд
комісії.

Ознайомив  членів  Комісії  з  поданнями  Національної  спілки
журналістів  України,  Харківської  ОДТРК,  Державної  наукової  установи
“Книжкова  палата  імені  Івана  Федорова”,  Всеукраїнської  громадської



організації  “Українська  асоціація  виробників  поліграфічної  продукції”
щодо висування претендентів на здобуття державних стипендій.

ВИСТУПИЛИ:

Після аварії на Чернобильській АЕС Ільченко Л.Д. у складі знімальної
групи висвітлювала роботу ліквідаторів наслідків аварії.  Роки роботи не
телебаченні  та  робота  в  зоні  ЧАЕС  далися  взнаки  –  вона  отримала
інвалідність 1 групи. 

Ільченко Л.Д. ветеран праці та удостоєна почесного звання України
“Заслужений журналіст України” (1998 р.).

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” –  0                “Проти” –  7                 “Утрималися” – 0

Кандидатура  не підтримана.

Запропоновано  подати  кандидатуру  Ільченко Л.Д. кандидатом  на
здобуття  державної  стипендії  видатним  діячам  інформаційної  та
видавничої сфери строком на два роки.

“За” –  7                “Проти” –  0                 “Утрималися” –  0

Кандидатура підтримана.

Червак Б.О. запропонував розглянути кандидатуру Давидова Олександра 
Дем’яновича.

Давидов О.Д. з 1965 року розпочав журналістський шлях кореспондентом в обласній 
газеті “Днепровская правда”. Одночасно навчається у Воронізькому державному 
університеті, який закінчив у 1969 році за спеціальністю “філолог”. З 1972 року  Давидов 
О.Д. – власний кореспондент республіканської газети “Комсомольское знамя”, а з 1975 
року – власкор всесоюзної газети “Водный транспорт”. 
З 1957 року Давидов О.Д. постійно друкує у місцевих, республіканських та всесоюзних 
виданнях оповідання, нариси та новели. З 1986 року Давидов О.Д. працює у відділі 
міжнародних зв’язків Української республіканської ради  професійних спілок, де 
результатом його праці стають численні публікації в періодиці, які потім увійшли до 
окремої книги “В степи под Долинской”. З 1993 року обіймає посаду керівника  
колективного підприємства обласної організації СЖУ “Журфонд”.
У 2000 році вийшла з друку підготовлена Давидовим О.Д. книга “Життя газетним 
рядком”.
Відзначений відомчою заохочувальною відзнакою Держкомтелерадіо, має диплом 
“Почесного журналіста України” та нагороду НСЖУ – “Золота медаль української 
журналістики” (2009 р.).

ГОЛОСУВАЛИ:

Червак Б.О.  поцікавився у присутніх членів Комісії, чи немає зауважень та пропозицій до
запропонованого списку. Зауважень та пропозицій від членів Комісії не надійшло. 
Поінформував, що до Держкомтелерадіо подано 3 кандидатури на здобуття довічних 
державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери, які висунуто Національною 
спілкою журналістів України. Запропонував розглянути подані кандидатури поіменно, а 
саме: Ільченко Лідії Дмитрівни.
Ільченко Л.Д. тривалий час пропрацювала на телебаченні в редакції інформації. Готувала
щоденні інформаційні блоки економічного, політичного, громадсько-суспільного 
напрямків.



“За” –  0                “Проти” –  7                 “Утрималися” – 0

Кандидатура  не підтримана.

Запропоновано  подати  кандидатуру  Давидова О.Д.  кандидатом  на
здобуття  державної  стипендії  видатним  діячам  інформаційної  та
видавничої сфери строком на два роки.

“За” –  7                “Проти” –  0                 “Утрималися” –  0

Кандидатура  підтримана.

Червак Б.О. запропонував розглянути кандидатуру Петрової  Наталії Олександрівни.

Петрова  Н.О. трудову  діяльність  розпочала  у  1961  році  складачем  4-ої
поліграфічної  фабрики,  потім  працювала  майстром,  інженером-технологом  Київської
книжкової  фабрики №1. З 1968 року – у видавництві “Реклама” старшим редактором,
завідуючим виробничого відділу, а з 1973 по 1989 роки – заступником директора. У 1989
році  її  призначено  на  посаду  директора  видавництва  “Реклама”,  реорганізованого  у
видавництво “Час” Республіканського бібліографічно-видавничого об’єднання “Книжкова
палата  УРСР  ім.  Івана  Федорова”,  а  з  1991  по  2005  року  обіймає  посаду  першого
заступника директора Книжкової палати України ім. Івана Федорова. З 2005 року працює
на  посаді  першого  заступника  директора  з  наукової  роботи  Державної  наукової
установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.

Петрова Н.О. бере активну участь у вдосконаленні законодавчої бази
у видавничій галузі, розробляє проекти змін та доповнень до законів

України, державних цільових програм, спрямованих на удосконалення
вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, підвищення рівня

конкурентоспроможності вітчизняної видавничої продукції, популяризації
книги та читання. 

Загальний стаж роботи Петрової Н.О. у видавничій галузі,  фактично
на одному підприємстві,  53 роки.

Петрова  Н.О.  автор  низки  наукових  публікацій,  відзначена  знаком  “Отличник
печати”. Має почесне звання України “Заслужений працівник культури України” (1998 р.),
нагороджена:  Грамотою  Президії  Верховної  Ради  УРСР  (1981 р.);  медаллю “В  пам’ять
1500-річчя м. Києва” (1982 р.) та медаллю “Ветеран праці” (1985 р.).

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” –  7                “Проти” –  0                 “Утрималися” – 0

Кандидатура  підтримана.

Червак  Б.О.  зазначив,  що  розгляд  першого  питання  завершено.
Запропонував, перейти до розгляду другого питання. Поінформував, що
на здобуття державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери
строком  на  два  роки  висунуто  3 кандидати.  Запропонував  розглянути
кандидатуру Морозової Людмили Іванівни.

Морозова Л.І.  працює в Харківській обласні державній телерадіокомпанії понад 30 
років та належить до журналістів, які гідно продовжують діяльність плеяди 
славнозвісних харківських теледокументалістів. 



За творчі досягнення Морозова Л.І. удостоєна почесного звання України “Заслужений 
журналіст України”. Нагороджена: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 
“Золотою медаллю української журналістики”, двома Почесними Знаками НСЖУ та 
премією ім. І.Франка в галузі інформаційної діяльності. Володар трьох Гран-прі 
Міжнародних телефестивалів та переможець Всеукраїнського фестивалю “Калинові 
острови”, лауреат Міжнародного фестивалю.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” –  7                “Проти” –  0                 “Утрималися” –  0

Кандидатура  підтримана.

Червак Б.О. запропонував розглянути кандидатуру Півня Федора Юхимовича.
Півень Ф.Ю.  трудову діяльність розпочав інженером Київського заводу “Буревісник” 
після закінчення у 1972 році Харківського інституту радіоелектроніки.
У поліграфічній галузі працював з 2003 року по 2014 рік на посаді виконавчого директора
ТОВ “Спеціалізоване підприємство “Голографія”, провідного виробника голографічних 
елементів для поліграфічної галузі. З 2014 року – головний редактор журналу “Наш 
продукт”, організував інформування громадськості про впровадження сучасних 
технологій у виробництво друкованої продукції, її захист від підробок, необхідність 
впровадження біометричних технологій.
Нагороджений: Почесною грамотою Держкомтелерадіо та Української асоціації 
виробників поліграфічної продукції; відзнакою МВС України та медаллю “В пам'ять 1500-
річчя Києва”.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” –  0                “Проти” –  6                 “Утрималися” –  1

Кандидатура  не підтримана.

Червак Б.О. запропонував розглянути кандидатуру Шабанова Романа Миколайовича.

Шабанов Р.М. розпочав свою трудову діяльність на посаді молодшого наукового 
співробітника у Київському філіалі Всесоюзного науково-дослідного інституту 

спеціальних видів друку після закінчення технологічного факультету Українського 
поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.
З 1977 по 1985 роки працював на посадах: майстра, заступника начальника, начальника 
цеху офсетного друку головного підприємства Республіканського виробничого 
об’єднання “Поліграфкнига”. З 1985 по 1995 роки – головний інженер Київської нотної 
фабрики, яка була структурним виробничим  підрозділом цього ж об’єднання. 
Очолюваний ним виробничий підрозділ першим  освоїв технології офсетного друку для 
випуску багатокольорових, високохудожніх видань, які відзначені нагородами багатьох 
конкурсів, виставок та премій.
У 1995 році Шабанов Р.М. створив приватне видавничо-поліграфічне підприємство 
“Техніка”, яке займає одне з передових позиції у видавничо-поліграфічній галузі.
Активна виробнича і громадська діяльність Шабанова Р.М. відзначена Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2010 рік), заохочувальними відзнаками органів 
виконавчої влади та громадських організацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” –  7                “Проти” –  0                 “Утрималися” –  0

Кандидатура  підтримана.

УХВАЛИЛИ: 



1)  Запропонувати  кандидатуру  Петрової Н.О.  на  призначення 
довічної державної стипендії видатним діячам  інформаційної сфери.

2)  Запропонувати  кандидатури  Ільченко Л.Д.,  Довидова О.Д.,
Морозової Л.І. та Шабанова Р.М. на призначення їм державних стипендій
видатним діячам  інформаційної сфери (строком на два роки).

Голова Комісії                                                     Б.О. Червак 

Заступник Голови

Комісії                                                                 І.А. Радзієвський

Секретар Комісії                                                 І.М. Трижичинський

Члени Комісії:

Директор департаменту 

телебачення  і радіомовлення                              С.О. Абрамов 

Директор  фінансово -

економічного департаменту                                Н.В. Бартош

Начальник відділу взаємодії

з громадськістю та ЗМІ                                        С.М. Божко

Головний спеціаліст 

з питань запобігання

і виявлення корупції                                             В.І. Семенюк


