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 до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 
 обрання членів Наглядової ради 
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ЗАЯВА  
на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 
 
Найменування Громадська організація «Інтерньюз-Україна» 

 
Статус Громадська організація 

 
Сфера діяльності            журналістика                                                                                             . 

                                                (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 
Дата реєстрації 10.07.1996 
 
Місцезнаходження та контактні дані вул. Ризька, 15, Київ. Україна, 04112, email: 
kkvurt@internews.ua , +38(044)458-44-40 
(у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів об’єднання: голова правління Квурт Костянтин Семенович, члени правління 
Шевченко Андрій Віталійович, Гримайло-Макаренко Олександр Вадимович, Москаленко 
Олег Аркадійович, Берзег Сібел Франсуаз 

 
Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 
заяви на участь у Конференції: ГО «Інтерньюз-Україна» – одна з найбільших 
громадських організацій, що працює у сфері медіа в Україні. Організація була заснована в 
1996 р. та вже протягом 24-ох років виконує проекти в сфері підвищення професійної 
спроможності медіа-організацій, медіа-грамотності, соціальної журналістики, нових медіа, 
медіа-права, організації інформаційних кампаній, виробництва медіа-продукції, PR-
підтримки, медіа-моніторингу, європейські проекти та інші.  Місія організації полягає в 
утвердженні європейських цінностей в Україні через становлення успішних медіа. В 
останні три роки, окрім вищеописаної діяльності, «Інтерньюз – Україна» стала лідером в 
сфері Інтернет-свободи та цифрової безпеки, створила низку інноваційних соціально-
культурних проектів з використанням новітніх технологій (Virtual Reality). 
 
Перелік реалізованих проектів:  
Посилення незалежних медіа в Європі і Євразії – проект спрямований на підвищення 
доступу громадян до достовірної інформації про питання місцевої, регіональної чи 
міжнародної важливості завдяки підтримці сектора незалежних медіа (донори проекту: 
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Internews, DRL; тривалість проекту: 2016-2017; фінансування проекту: USD 167 655; 
тривалість проекту: 2018-2020; фінансування проекту: USD 333 208). 
Підтримка Делегації ЄС в Україні через медіа-діяльність (донор проекту: 
Представництво Європейського Союзу в Україні; тривалість проекту: 2015-2019; 
фінансування проекту: EUR 720 000). Даний проект переслідує наступні цілі та завдання: 1. 
Підвищити впізнаваність ЄС та надати національним та регіональним українським медіа 
доступ до інформації про ЄС; 2. Встановити зворотній зв’язок з українськими медіа щодо 
висвітлення інтеграції з ЄС та розвитку відносин України з ЄС. 
Будуймо Європу в Україні (донор проекту: Представництво Європейського Союзу в 
Україні; тривалість проекту: 2013-2016; фінансування проекту: EUR 388 200, тривалість 
проекту: 2016-2020; фінансування проекту: EUR 588 000). Цей проект складається з серії 
різних інформаційних та освітніх заходів (як-от публічні заходи, вуличні акції, семінари, 
тренінги, круглі столи, рольові ігри та симуляції, виставки/ярмарки і т.д.), які «Інтерньюз-
Україна» від імені Представництва ЄС в Україні організовує в різних містах України вже 
шостий рік поспіль. Заходи проходять у великих та маленьких містах по всій Україні. Ціль 
цієї кампанії – пояснити важливість впровадження Угоди про асоціацію з ЄС, просувати 
європейські цінності та підвищити рівень обізнаності українців про розвиток українсько-
європейських відносин. 
Програма U-Media (донор проекту: Internews Network; тривалість проекту: 2011-2015; 
фінансування проекту: USD 1,599,803.09; тривалість проекту: 2016-2018; фінансування 
проекту: USD 272,088.02; тривалість проекту: 2018-2019; фінансування проекту: USD 
308,735.48). В рамках цього проекту, ІУ за п’ятирічний період зробить внесок в розвиток 
українського медіа сектору шляхом розвитку критичного споживання медіа щоб допомогти 
громадянам протистояти медіа маніпуляціям та пропаганді. 
Підтримка стратегічних комунікацій та інформування про реформу державного 
управління (донор проекту: Представництво Європейського Союзу в Україні; тривалість 
проекту: 2017; фінансування проекту: EUR 282 000). Ключовими завданнями проекту були 
просування ролі реформи державного управління серед різних стейкхолдерів та цільових 
аудиторій, просування нової державної служби та поінформування потенційних кандидатів 
про вакансії. 
Точне висвітлення угоди про Асоціацію між Європою і Україною в українських медіа 
(донор проекту: Solidarity Fund PL; тривалість проекту: 2015-2018; фінансування проекту: 
USD 900 000). Цей проект мав за ціль підвищення якості висвітлення в регіональних медіа 
європейської інтеграції України та Угоди про асоціацію України та ЄС. Проект також 
підвищив рівень обізнаності українських громадян про впровадження європейських 
стандартів життя. 
 
Проведені заходи  
17 жовтня 2019 "Пропагандаріум" на освітній події "Ідентифікація 2.0" 

22 жовтня 2019 
Презентація результатів дослідження у рамках проєкту "(Ре)візія історії: 

викриття історичної складової кремлівської інформаційної війни" 
24-27 жовтня 

2019 Презентація книги Ukraine in histories and stories в Кракові 

28 жовтня 2019 Презентація книги Ukraine in histories and stories у Києві  

29 жовтня 2019 Презентація ребрендингу та перезапуску Інтернет свободи 

30 жовтня 2019 "Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна" 

31 жовтня 2019 Тренінг з цифрової безпеки 
8-9 листопад а 

2019 Solution Journalism 
8-9 листопада 

2019 "Надихаюча лабораторія зі сторітеллінгу" 
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11-15 
листопада 2019 

Організація інформаційного візиту Представництва ЄС до Луцька, Рожища, 
Рівного та Вараша 

18-20 
листопада 2019 “Antibot”: How to Expose Information Manipulation? 

21-22 
листопада 2019 Журналістика рішень: як впливати на зміни у своєму місті? 
21 листопада 

2019 Презентація Зеленої книги "Правові взаємовідносини в інтернеті" 
22-23 

листопада 2019 тренінг-практикум з публічної комунікації 
26-28 

листопада 2019 
Організація інформаційного візиту Представництва ЄС до Ужгорода та 

Хуста 
28 листопада 

2019 Офлайн-чат "Мемократія: Як соцмережі впливають на політику в Україні"  

 
(назви заходів, дати проведення) 

 
Друковані та електронні видання:  
«Голос війни: історії ветеранів», https://internews.ua/storage/app/media/Golos_viyni_epub.pdf  
«Слова та війни: Україна в боротьбі з кремлівською пропагандою», https://issuu.com/internews-
ukraine/docs/words_and_wars_ukr  
«Україна в історіях та оповідях: есеї українських інтелектуалів», 
https://internews.ua/storage/app/media/ukrhisstorukrinternewsmfweb.pdf 
 

(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 
Інформація про керівника  Квурт Костянтин Семенович, 1968 р.н. 
 
Понад 20 років пан Квурт здійснює менеджмент проектів з медіа та комунікації в Україні та інших 
країнах Східної Європи. Знається на особливостях українського медіаландшафту з 1995 року. 
Визнаний експерт у сфері глобальних медіатрендів. 
 
Розуміється на шляхах перетворення та розвитку українського суспільства в сучасних умовах. 
Стратегічний консультант з глибоким знанням проблем медіа, свободи слова, професійної етики та 
ефективних комунікаційних практик. 
ОСВІТА: 

 Липень 2002 – Тренінг з правил та регулювань Агентства США з Міжнародного Розвитку 
 1999 – 2001 - Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту: Канадська 

бізнес програма в Україні – диплом з бізнес менеджменту. 
 Липень 1999 року - Тренінг з телевізійного менеджменту; Фонд Томпсона, Кардіф, Уельс. 
 Грудень 1997 року - Тренінг з управління проектами; Інтерньюз Нетворк, Арката, 

Каліфорнія, США. 
 Жовтень 1994 року - Тренінг з менеджменту: ММЦ - Інтерньюз. 
 1985-1992 - Київський державний університет, диплом: російська як іноземна, російська 

мова та література. 
 
ДОСВІД РОБОТИ: 
 
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА» 
Голова Правління        2008 – до тепер 
 
 
 
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА» 
Виконавчий директор        жовтень 2003 – 2008 
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 Підвищення річного бюджету організації, діяльність з фандрейзингу, ефективного стратегічного 

планування та організаційного розвитку;  
 Розвиток концепції та управління новими успішними медіа проектами, такими як громадський 

позапартійного суспільно-політичний Медіа Центр «Кандидат», серія багатокомпонентних 
тренінгів з журналістських розслідувань, управління, ефективних продаж; 

 Відповідальний за ефективну взаємодію між відділами організації і як результат якісна 
реалізація проектів згідно за термінами та умовами грантових договорів; 

 Адміністрування компоненту Інтерньюз-Україна щодо комплексної підтримки та розвитку 
медіа в рамках проект У-Медіа за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (з 
червня 2003 року)  

 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРНЬЮЗ НЕТВОРК В УКРАЇНІ 
Виконавчий Директор та член Виконавчого комітету  Липень 2000 – Жовтень 2003 
  
 Як член Виконавчого Комітету, один з чотирьох членів правління Інтерньюз-Україна, 

відповідальний за всі програмні та управлінські рішення офісу.  
 Відповідальний за керівництво, координацію та оцінку роботи відділів та проектів Інтерньюз.  

Також відповідальний за те, щоб всі відділи працювали за графіком та в межах, встановлених 
грантовою угодою з  фондодавцями та несе відповідальність за всі інші контрактні 
зобов’язання. 

 Виконує наглядові функції згідно політики організації та чинного законодавства.  В його 
обов’язки входить проведення співбесід, прийняття на роботу та тренінг співробітників, 
планування, надання завдань, оцінка виконання роботи, вирішення проблем та конфліктів. 

 Відповідальний за виконання всіх вимог щодо звітів та бухгалтерського обліку, як це було 
обумовлено Інтерньюз та у всіх грантах, контрактах та угодах про співробітництво, укладених 
як Інтерньюз-Україна (українська громадська організація), так і представництвом Інтерньюз-
Нетворк в Україні. 

 Відповідальний за те, щоб представництво Інтерньюз Нетворк в Україні працювало згідно 
стандартних положень АМР США та правил бухгалтерської звітності. 

 
Фінансовий директор      Липень 1996 - липень 2000 
Відповідальний за фінансовий менеджмент, планування та ведення бухгалтерської звітності за 
проектом, в рамках якого було виділено 3 мільйони доларів США на три роки та нового проекту 
(починаючи з 1999 року), для втілення якого було виділено 3 мільйони доларів США на два роки.  
Відповідальний за фінансову цілісність місцевих та американських грантів Інтерньюз. 
 Контролює, підтверджує та веде фінансову документацію. 
 Збирає бюджетні дані та документи щодо доходів та витрат, зазначених в попередніх бюджетах. 
 Надає консультації з діяльності проектів та їх втілення згідно бюджету.  Також гарантує, що вся 

діяльність проекту виконується в рамках бюджету.  Відповідальний за підготовку поточного 
бюджету та ведення бюджетного контролю. 

 Розробляє та втілює фінансову політику, системи та процедури. 
 Бере участь в стратегічному прийнятті рішень, в тому числі встановлення довгострокових цілей, 

розробка організаційної стратегії. 
 
Керівник відділу тренінгів       Червень 1996 – липень 1998  
Відповідальний за поновлення роботи представництва Інтерньюз Нетворк та подальше 
відокремлення Інтерньюз-Україна від ММЦ.  Надавав правову та фінансову експертизу щодо 
адміністративного та фінансового менеджменту ММЦ-Інтерньюз (експертиза була основана на 
знанні чинного законодавства України). 
 Допомагав в підготовці поточних бюджетів, інвентаризації та бюджетного контролю; 
 Підготовка місячних фінансових звітів згідно бухгалтерських стандартів GAAP; 
 Підтримка бізнес контактів з BBC World Service Training, фондом Томпсона та іншими 

закладами. 
 Загальна менеджментська підтримка всієї діяльності офісу. 
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 Фінансовий менеджмент та керування діяльністю офісу. 
 
МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР, Київ, Україна   Березень 1994 – червень 1996  
менеджер відділу тренінгів       Вересень 1995 – червень 1996  
Планування та організація освітніх програм для співробітників незалежних ТРК України.  
Обов’язки: моніторинг станцій, пошук інструкторів (іноземних та українських), зв’язок з 
директорами та менеджерами, підготовка бюджету та фінансових звітів. 
 
Адміністративний та фінансовий директор    Липень – серпень 1995  
Обов’язки: організація роботи адміністративного та фінансового відділів, відділу координації під 
час підготовки новин, планування бюджету, проведення переговорів та підтримка зв’язку з 
фінансовим відділом Інтерньюз Нетворк, підписання контрактів з українськими компаніями. 
 
Перекладач         Лютий – березень 1994  
Переклад для Канадського міжнародного радіо та турецької компанії „Каптан”, що займалася 
продажем сталі (англійська та французька).  Обов’язки: призначення зустрічей з українськими 
урядовцями, бізнесменами, матеріально-технічне забезпечення. 
 
АГЕНТСТВО ФРАНС ПРЕС, Київ     Листопад 1992 – лютий 1994   
Асистент. Обов’язки: моніторинг Верховної Ради, прес конференції, пошук необхідної інформації, 
переклад, проведення інтерв’ю з політиками та урядовцями, різноманітні адміністративні обов’язки.  
Вчасне виконання завдань. 
 
WASHINGTON POST, Київ       Листопад 1992 – лютий 1994  
Асистент кореспондента Washington Post. Обов’язки: моніторинг газет та аналіз політичних подій. 
 
Листопад 1992 – лютий 1994 –репетитор (російська мова як іноземна) 
 
Видавництво „Українська спадщина”, Київ    Квітень 1992 – листопад 1992  
Менеджер, відповідальний за роботу та проведення переговорів з письменниками/журналістами.  
Глибоке знання історії України та Росії було надзвичайно важливим для роботи. 
 
       (прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; інформація 
про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у 
конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 
Інформація про інших членів:   
Наталя Педченко, Виконавчий директор 
Топ-менеджер з 11-річним досвідом управління та розвитку однієї з найбільших ГО з медіа 
та комунікацій в Україні. Керує організацією з понад 50 співробітниками та річним 
фінансовим оборотом близько 1,5 млн доларів. 
Пані Педченко сприяє практичній реалізації місії ГО «Інтерньюз-Україна», ефективній 
комунікації, дотриманню вимог законодавства та залученню коштів. Окрім цього, 
забезпечує організаційну та фінансову стабільність організації. Має успішний досвід 
контролю за виконанням проектів ( у середньому 25 на рік). 
З 2012 року, Інтерньюз Україна успішно проводить в середньому 25 проектів на рік. 
Найбільші з них: 

 Підтримка стратегії комунікування та підвищення обізнаності про українську 
реформу державного управління (2017-2018) 

 Будуймо Європу в Україні (2013-2020) 
 Підтримка делегації ЄС в Україні у питаннях медіа (2015-2018) 
 Програма комунікації реформ в Україні (2017) 
 Підтримка з PR для програм з допомоги та кооперації Ради Європи (2012-2016) 
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В якості виконавчої директорки ГО «Інтерньюз – Україна», пані Педченко здійснює 
стратегічне планування діяльності організації, координує та контролює оперативну та 
фінансову діяльність, наглядає за дотриманням системи менеджменту персоналу, 
забезпечує ефективну роботу організації, розвиває її корпоративну культуру. 
Досвід роботи: 
З 2008 – виконавча директорка, ГО «Інтерньюз – Україна» 
2007 – 2008 - заступниця виконавчого директора, ГО «Інтерньюз – Україна» 
2005 – 2007 - фінансова менеджерка, ГО «Інтерньюз – Україна» 
2004 – 2005 – фінансова менеджерка та спеціалістка з управлінського обліку, “Touchlink 
Mobile”, «Сіклум Лтд» 
2002 – 2004 – асистентка головного бухгалтера, ТОВ «Феміда» 
1999 – 2002, менеджерка відділу зовнішньоекономічних зв’язків, ТОВ «Укргаззбут» 
ОСВІТА: 
Київський національний економічний університет – ступень магістра  з фінансів. 2002-2003 
Міжнародний Християнський Університет – ступень бакалавра з ділового адміністрування  
(Business Administration). 1997 - 2002 
 
Андрій Кулаков, Програмний директор 
Пан Кулаков має досвід менеджменту мас-медіа та громадських організацій. До роботи в 
«Інтерньюз-Україна», він працював на П’ятому Каналі та в Міжнародному Фонді 
«Відродження». В якості програмного директора «Інтерньюз-Україна», він відповідальний 
за керівництво проектами організації, фандрейзінг, комунікацію з донорами, координацію 
роботи менеджерів проектів, стратегічний розвиток організації та підготовку звітних 
документів. Має 15-річний досвід розробки та реалізації проектів (з бюджетом понад 500 
тис. євро) для України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану та ін., 
профінансовані ЄС, USAID, Світовим банком, ЮНІСЕФ, ПРООН, MATRA, CIDA, 
Фондами Посольств представників держав-членів ЄС та інших донорських установ. 
А. Кулаков брав активну участь у створенні комунікаційних стратегій для Представництва 
ЄС в Білорусі, промоції європейської інтеграції в Україні та Реформи державного 
управління (Кабінет Міністрів України). У 2017 р. розробив і впровадив проект USAID з 
комунікації Реформ охорони здоров'я та енергетики в Україні. 
Експерт зі стратегічних комунікацій, адвокації та медіаграмотності. Окрім цього, пан 
Кулаков є редактором та співавтором кількох навчальних посібників та книг з питань медіа, 
журналістики і комунікацій, опублікованих «Інтерньюз-Україна». 
Пан Кулаков також один зі співзасновників «Українського Аспенського Клубу», місцевої 
громадської організації, що об’єднує випускників Аспенських семінарів в Україні. Він 
також співпрацює з Аспенським Інститутом в Києві в якості модератора Аспенських 
семінарів та менеджера Спілки Стипендіатів Інституту. 
 
Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 
висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років: 
https://gazeta.ua/articles/science/_82-unikalnih-postiv-instagram-prisvyacheni-partiyi-
zelenskogo/916104 
https://www.unian.info/politics/10630149-ukraine-s-politicians-are-eager-to-win-hearts-and-
minds-online.html 
https://zaxid.net/v_ukrayini_stvorili_neuryadoviy_proekt_dlya_borotbi_z__facebook_trolyami_n1
485899 
https://tech.liga.net/technology/novosti/v-ukraine-zapustili-proekt-dlya-borby-s-facebook-trolyami 
https://detector.media/infospace/article/169945/2019-08-18-v-odesi-vidkrilas-interaktivna-
vistavka-propagandarium-dlya-populyarizatsii-mediagramotnosti/ 
https://news.meta.ua/archive/23.09.19/cluster:66978235-V-trekh-gorodakh-Donetskoi-oblasti-
pobyvaet-antifeikovaia-installiatsiia-Propagandarium-/ 




