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Суспільне мовлення в Україні
Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія
України (ПАТ «НСТУ») – український суспільний телерадіомовник, який об’єднує
найстаріші українські телеканали та радіостанції.
ПАТ «НСТУ» є акціонерним товариством, 100 % акцій якого належать
державі без права відчуження. Статус Телерадіокомпанії регулюється Законом
України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», прийнятим
17 квітня 2014 року, та Статутом ПАТ «НСТУ», затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039. Фінансування
ПАТ «НСТУ» здійснюється із Державного бюджету України та від комерційних
надходжень. Державні органи не мають права втручатися у програмну політику
Телерадіокомпанії.
Місія ПАТ «НСТУ»
 Захищати свободи в Україні.
 Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну
та світ.
 Налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри,
розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури,
особистості та українського народу.
Цінності Суспільного мовлення
 Незалежність – від змін у владі та в політичному житті, від комерційних
впливів та інтересів великого бізнесу; незалежність у своїй редакційній та програмній
політиках, у формуванні штату та здійсненні господарської діяльності; прагнення,
зрештою, досягти повної фінансової незалежності від державного кошту.
 Відкритість – людям та світові, здатність сприймати нове, постійне
прагнення до змін, прозорість та підзвітність українському суспільству; відкритість,
що спирається на розмаїття та багатогранність інтересів аудиторії Суспільного
мовлення; відкритість, яка передбачає здібності аудиторії задля отримання якісної
інформації користатися всіма технічними можливостями сучасного світу.
 Рівновага – яка вимагає ґрунтовності та не припускає використання
неперевірених даних і надмірних емоцій на шкоду фактам; рівновага, яка надає
аудиторії можливість розуміння різних точок зору в Україні, Європі та світі;
рівновага, на якій базується довіра аудиторії.
 Просвітництво – яке спонукає людей прагнути нових знань, розширюючи
свої горизонти бачення та планування.
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «НСТУ»
Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проводяться
за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
За 2019 рік проведено 13 засідань Наглядової ради ПАТ «НСТУ», на яких
було розглянуто 101 питання.
До Наглядової ради надійшло 297 листів, з них 53 – письмові звернення,
а також 43 телефонограми переважно від радіослухачів Українського радіо.
Члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
Від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України:
Прізвище, ім’я,
Депутатська фракція
Місце роботи
по батькові
або група

№
з/п
1 Дулапчій Катерина
Миколаївна

2

Козак В’ячеслав
Вячеславович

Депутатська група
«Воля народу»,
Членство в
Наглядовій раді з 11
липня 2019 року

Голова Громадської
організації «Асоціація
журналістів Західної
України», авторка та
ведуча програм

Депутатська фракція
Радикальної партії
Олега Ляшка,
членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Старший викладач
Київського університету
імені Бориса Грінченка
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Малазонія
Лаврентій
Теймуразович

Депутатська фракція
політичної партії
«Опозиційний блок»,
членство в
Наглядовій раді з 19
січня 2017 року

Журналіст.
Медіаменеджер та автор
низки телепрограм до
2017 року. Нині –
незалежний консультант

4

Миронова Оксана
Володимирівна

Депутатська фракція
партії «Блок Петра
Порошенка»,
членство в
Наглядовій раді з
11 липня 2019 року

PR-консультантка,
здобувачка другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю «публічне
управління та
адміністрування»,
Державний університет
інфраструктури і
технологій

5

Остапа Світлана
Віталіївна (голова)

Депутатська фракція
політичної партії
«Об’єднання
«САМОПОМІЧ»,
членство в
Наглядовій раді з 19
січня 2017 року

Медіаекспертка,
заступниця шефредактора порталу
«Детектор медіа»,
членкиня Комісії з
журналістської етики
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Хохич
Ігор Михайлович
(заступник голови)

Депутатська група
«Відродження»,
членство в
Наглядовій раді з 19
січня 2017 року

Голова Громадської
спілки «Люди справи»
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Яворівський
Володимир
Олександрович

Депутатська фракція
політичної партії
«Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»,
членство в
Наглядовій раді з 19
січня 2017 року

Автор та ведучий
радіопрограм,
письменник, член колегії
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення.
Президент
Міжнародного
благодійного фонду
імені Народного героя
України Марка
Паславського

№
з/п
8

Від громадських об’єднань і асоціацій
Прізвище, ім’я,
Суспільна сфера ГО
Місце роботи
по батькові
Глібовицький Євген
Мирославович

Творчість, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Співзасновник та
керівник аналітичного
центру «pro.mova»,
стратегічний дорадник,
викладач Українського
католицького
університету

9

9

Карякіна Дарія
Сергіївна

Забезпечення прав
національних
меншин, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Голова правління
МГО «Інтернаціональний
союз». Засновниця та
керівниця ГО «Аутлук».
Директорка ТОВ «Аутлук
Проджект». Директорка
ТОВ «Аутлук Проджект
Плюс»

10

Міський Вадим
Васильович
(секретар)

Захист інтересів дітей
та молоді, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Директор
ГО «Лабораторія
демократичних
трансформацій»

11

Павліченко
Олександр
Миколайович

Правозахисна сфера,
членство в
Наглядовій раді з 7
грудня 2017 року

Виконавчий директор
Української Гельсінської
спілки з прав людини,
член Громадської ради
при Національній
академії державного
управління при
Президентові України

10
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13

Панич
Олексій Олегович

Освіта та наука,
членство в
Наглядовій раді з 19
січня 2017 року

Доктор філософських
наук, кандидат
філологічних наук,
професор, провідний
науковий співробітник
НВО «Дух і Літера»

Скрипка
Наталія Сергіївна

Захист прав осіб з
особливими
потребами, членство
в Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Виконавча директорка
Громадської спілки
«Всеукраїнське
громадське об’єднання
«Національна Асамблея
людей з інвалідністю
України»

Члени Наглядової ради, які вибули у 2019 році
Аврахов
Тарас Григорович

Депутатська група «Воля
народу», членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року до
04 квітня 2019 року

Генеральний директор
ДП «Українська студія
телевізійних фільмів
«Укртелефільм»
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Таран
Сергій Вікторович

Депутатська фракція
партії «Блок Петра
Порошенка», членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року до
11 липня 2019 року

Політолог,
співзасновник
Інституту масової
інформації, Центру
політологічних і
соціологічних
досліджень
«Соціовимір»

Таран
Віктор Вікторович

Місцеве самоврядування,
членство в Наглядовій
раді з 19 січня 2017 року
до 06 грудня 2019 року

Голова ГО «Центр
політичних студій та
аналітики «Ейдос»,
голова Громадської
ради при
Національному
агентстві з питань
запобігання корупції

Бринзак
Володимир
Михайлович

Фізичне виховання та
спорт, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року до
21 грудня 2019 року

Президент Федерації
біатлону України,
перший віце-президент
Національного
олімпійського комітету
України

Лебедєва
Тетяна Яківна

Журналістика, членство
в Наглядовій раді з
19 січня 2017 року до
21 грудня 2019 року

Почесна голова ВГО
«Незалежна асоціація
телерадіомовників»,
членкиня Комісії з
журналістської етики
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Комітети Наглядової ради
У складі Наглядової ради функціонують 2 постійні комітети. Комітети
утворені та діють на підставі положень про комітети Наглядової ради
ПАТ «НСТУ».
Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб
Склад: Євген Глібовицький (голова), Володимир Бринзак, Вадим Міський,
Світлана Остапа, Наталія Скрипка, Оксана Миронова, Олексій Панич.
Обсяг повноважень комітету:
1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього
положення) товариства з питань призначень;
2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою
кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні;
3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Голови
Правління, Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких
змін;
4) періодичне оцінювання Голови та членів Правління на відповідність
кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій
раді товариства;
5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу
кожного з її комітетів;
6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил
(кодексу) етичної поведінки посадових осіб Товариства;
7) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів
Наглядової ради та Правління;
8) вивчення політики Правління Товариства щодо добору та призначення
осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.
9) погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, за
поданням Голови правління.
10) попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення
посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції
Наглядової ради відповідно до закону чи статуту Товариства.
11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього
положення) Товариства з питань винагороди;
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12) внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди Голови та
членів Правління;
13) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов
договорів та контрактів для Голови та членів Правління;
14) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників
ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами
Правління товариства;
15) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури
винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
16) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють
управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням.
17) надання пропозицій до Наглядової ради щодо присудження відзнаки
Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
Комітет з питань аудиту
Склад: Ігор Хохич (голова), Олександр Павліченко, В’ячеслав Козак,
Катерина Дулапчій.
Обсяг повноважень комітету:
1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається
товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських
методів, що використовуються товариством та юридичними особами, що
перебувають під контролем товариства;
2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення
внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та
звільнення керівника служби внутрішнього аудиту та відділу бюджету або
іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
4) складання проєкту бюджету Наглядової ради та подання правлінню з
метою його врахування у фінансовому плані товариства на відповідний рік;
5) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення,
перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та
умов договору з ним;
6) контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора
(аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
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7) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів
послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки
комітетом або допустимі без рекомендації комітету;
8) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості
реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім
аудитором (аудиторською фірмою);
9) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого
звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання
рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.
Засідання Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
За 2019 рік проведено 10 засідань Комітету з питань аудиту Наглядової
ради ПАТ «НСТУ», на яких було розглянуто 24 питання.
Засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб
Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
За 2019 рік проведено 10 засідань Комітету з питань призначень та
винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ», на яких було
розглянуто 27 питань.
Прийняті рішення
1. Схвалено План реалізації мовлення з тематики національних меншин
ПАТ «НСТУ» (січень).
2. Затверджено перелік самостійних структурних підрозділів у складі
ПАТ «НСТУ», схвалено Цільову організаційну структуру ПАТ «НСТУ» (січень).
3. Погоджено Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2019 рік та подано його
на затвердження акціонеру (лютий).
4. Затверджено Звіт Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2018 рік (лютий).
5. Затверджено Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ «НСТУ» за
2018 рік (лютий).
6. Затверджено Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік (лютий).
7. Схвалено Заяву Наглядової ради ПАТ «НСТУ» щодо ситуації навколо
Національного відбору Пісенного конкурсу Євробачення – 2019 (лютий).
8. Затверджено:
– Стратегічний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 – 2021 роки (лютий);
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– Ризик-орієнтований річний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік
(лютий);
– Процедуру планування та виконання окремих аудиторських завдань
Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» (лютий).
9. Схвалено Бюджет Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» на
2019 рік (лютий).
10. Створено робочу групу для підготовки пропозицій щодо нормативноправового регулювання діяльності ПАТ «НСТУ» в такому складі: І. Хохич,
О. Панич, В. Міський, Є. Глібовицький, С. Остапа (лютий).
11. Затверджено тексти договорів з головою та членами Ревізійної комісії
ПАТ «НСТУ» (березень).
12. Укладено договори
ПАТ «НСТУ» (березень).

з

головою

та

членами

Ревізійної

комісії

13. Обрано керівництво Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (березень).
14. Розроблено та затверджено Порядок підготовки відповіді на запити та
звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (березень).
15. Розроблено та внесено зміни до Положення про конкурс з обрання
голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 23 січня 2017 року
(квітень).
16. Затверджено:
– Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту
ПАТ «НСТУ» за I квартал 2019 року (квітень);
– Процедуру моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього
аудиту ПАТ «НСТУ» (квітень).
17. Підготовлено та затверджено текст оголошення конкурсу на посаду
корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (квітень).
18. Погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ»
(річний звіт) за 2018 рік (квітень).
19. Затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за
2018 рік (квітень).
20. Розроблено та затверджено Положення про відзнаку Наглядової ради
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України» за внесок у розбудову суспільного телебачення і радіомовлення
(серпень).
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21. Присуджено відзнаку Наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у
розбудову суспільного телебачення і радіомовлення Мортену Енбергу (серпень).
22. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби
внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за II квартал 2019 року відповідно до пунктів
5.2 та 12.1 Статуту Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» (серпень).
23. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами
планового аудиту ефективності організації процесу закупівлі товарів, робіт і
послуг та дотримання вимог законодавства при процедурі закупівель
ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 з метою покращення
діяльності та уникнення ризиків для ПАТ «НСТУ» (серпень).
24. Затверджено новий кількісний та персональний склад комітетів
(серпень):
– Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової
ради ПАТ «НСТУ» у складі 7 членів: Володимира Бринзака, Євгена
Глібовицького, Вадима Міського, Світлани Остапи, Наталії Скрипки, Олексія
Панича, Оксани Миронової.
– Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» у складі
3 членів: Ігоря Хохича, Олександра Павліченка, В’ячеслава Козака.
25. Призначено двох членів правління ПАТ «НСТУ» (серпень).
26. Погоджено акти приймання-передачі наданих послуг із головою та
членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» (вересень).
27. Затверджено зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту
ПАТ «НСТУ» на 2019 рік (вересень).
28. Погоджено Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік та подано його
на затвердження акціонеру (вересень).
29. Затверджено Редакційний статут ПАТ «НСТУ» в новій редакції
(вересень).
30. Затверджено Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради
ПАТ «НСТУ» (жовтень).
31. Затверджено Положення про Комітет з питань призначень і винагород
посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (жовтень).
32. Схвалено рішення про участь ПАТ «НСТУ» в АСОЦІАЦІЇ «НАМ» як
дійсного члена (жовтень).
33. Схвалено нову редакцію Статуту ПАТ «НСТУ» та подано для
затвердження до Кабінету Міністрів України (жовтень).
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34. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби
внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за III квартал 2019 року (жовтень).
35. Присуджено відзнаку Наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у
розбудову суспільного телебачення і радіомовлення Давіду Стуліку (жовтень).
36. Схвалено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 «Про затвердження
Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а
також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави
перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії,
доручення та управління майном» (грудень).
37. Схвалено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 та від 25 січня 2017 р. № 30»
(грудень).
38. Схвалено Концепцію регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на
2020 – 2021 роки (грудень).
39. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами
аудиту ефективності використання ПАТ «НСТУ» прав мовника-учасника на
трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 та Пісенного конкурсу
«Євробачення» 2018-2019 з метою покращення діяльності та уникнення ризиків
для ПАТ «НСТУ» (грудень).
40. Обрано члена Редакційної ради ПАТ «НСТУ» (грудень).
41. Затверджено умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської
діяльності для проведення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2019 рік
(грудень).
42. Схвалено ініціативу уповноваженого з антикорупційної діяльності
ПАТ «НСТУ» щодо внесення змін до Антикорупційної програми ПАТ «НСТУ»
(грудень).
43. Обрано корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (грудень).
44. Прийнято Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії України
на 2020 – 2022 роки (грудень).
45. Затверджено:
– Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту
ПАТ «НСТУ» за IV квартал 2019 року (грудень);
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– Ризик-орієнтований річний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік (грудень);
– Бюджет Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік (грудень).
Офіційні візити Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
1. На запрошення уряду Канади та за підтримки Офісу Ради Європи в
Україні у липні 2019 року голова Наглядової ради Остапа С.В. взяла участь у
ІІІ Конференції з питань реформи, яка відбулася в місті Торонто.
2. 23 – 27 вересня 2019 року делегація у складі керівництва Наглядової ради
ПАТ «НСТУ» на запрошення Internews та Офісу Ради Європи в Україні відвідала
Європейську мовну спілку (ЄМС, EBU) та Суспільний мовник Швейцарії SRG SSR.
Під час робочого візиту його учасники провели низку зустрічей з керівниками
різних рівнів ЄМС, відвідали Суспільний мовник Швейцарії та ознайомилися з його
роботою.
Зокрема, відбулася зустріч з гендиректором ЄМС Ноелем Курраном, який
розповів, що вважає реформу Суспільного мовлення в Україні дуже важливою і
запевнив у подальшій підтримці цієї реформи з боку ЄМС.
Директор з питань медіа Жан Філіп де Тендер високо оцінив фаховий рівень
підготовки та проведення Євробачення в Україні у 2017 році, подякував за високий
стандарт, який продемонструвала українська сторона, що готувала Євробачення.
З головою департаменту зв’язків з мовниками – членами EBU Радкою
Бетчевою було порушено та обговорено питання щодо проблеми взаємодії між
наглядовою радою та правлінням суспільних мовників різних країн.
Під час зустрічі з Бакель Вальден, директором з розвитку та пропозицій SRG
SSR, учасники делегації ознайомилися зі структурою та завданнями швейцарського
телерадіомовника.
У процесі зустрічі з Роберто Суаресом, який очолює департамент стратегії
EBU, відбулося обговорення принципів стратегічного планування в контексті
підготовки в Україні Стратегії ПАТ «НСТУ» і чіткого бачення «шляхів до
майбутнього» (ways to tomorrow). Низка показників, які були обговорені під час
зустрічі, можуть бути застосовані при визначенні результативності реформ
Суспільного мовника в Україні.
3. Протягом 2019 року керівництво та члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
відвідали низку філій ПАТ «НСТУ».
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Офіційні заяви Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
1. Заява Наглядової ради ПАТ «НСТУ» щодо ситуації навколо
Національного відбору Пісенного конкурсу Євробачення – 2019 (лютий).
2. Відкрите звернення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» до Голови Комітету
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченка
Олександра Владиславовича стосовно можливого неузгодження різних пропозицій
щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Суспільного мовника
(грудень).
3. Звернення до Міністерства юстиції України щодо сприяння
якнайшвидшому виконанню рішення суду Державною виконавчою службою, а
також сприяння процесу перетворення і приєднання Державного підприємства
«Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ».
Діяльність ревізійної комісії ПАТ «НСТУ»
Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до чинного
законодавства України, Статуту та Положення «Про ревізійну комісію
ПАТ «НСТУ».
До складу ревізійної комісії входять 5 осіб, у тому числі:
– незалежні експерти:
Наталія Євченко – голова ревізійної комісії;
Олександр Пальніков – член ревізійної комісії;
Євген Дубіч – член ревізійної комісії;
– представники від державних органів:
Наталія Покотило (Державна аудиторська служба України) – член ревізійної
комісії;
Юлія Микитин (Державний комітет телебачення і радіомовлення України) –
член ревізійної комісії.
Загалом у 2019 році ревізійною комісією було проведено 10 засідань, на яких
обговорювалися питання підготовки, організації та проведення планової перевірки,
узгодження її результатів, а також питання поточної діяльності телерадіокомпанії.
Відповідно до покладених на ревізійну комісію завдань було проведено
планову перевірку за підсумками фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НСТУ» за 2018 рік, в результаті якої встановлено факти невідповідності
здійснення окремих операцій та надано рекомендації щодо удосконалення
Облікової політики ПАТ «НСТУ», середовища внутрішнього контролю, а також
погоджено проведення додаткових контрольних процедур (висновок ревізійної
комісії оприлюднено на офіційному веб-сайті ПАТ «НСТУ»).
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Інформація щодо використання у 2019 році коштів ПАТ «НСТУ»
млн грн
Напрям використання коштів

Всього:

КПКВ 1701080
«Фінансова підтримка
Національної суспільної
телерадіокомпанії України»
Фактично
Касові
профінансовано у
видатки
2019 році
1 013,30
1 011,70

Оплата праці з нарахуваннями

680,4

680,4

Оплата праці

559,8

559,8

Нарахування на оплату праці

120,6

120,6

Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних),

212,5

212,5

10,8

10,8

201,1

201,1

-виробництво

70,8

70,8

-трансляція

130,3

130,3

0,6

0,6

39,8

39,8

9,1

9,1

0,7

0,7

22,9

22,9

Оплата природного газу

6,7

6,7

Оплата інших енергоносіїв
Поточні трансферти урядам
іноземних держав та міжнародним
організаціям
Інші поточні видатки (податки)

0,4

0,4

13,4

13,4

44,5

44,5

22,6
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22,6

21

у тому числі:

Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і
водовідведення
Оплата електроенергії

Капітальні видатки
Придбання землі та
нематеріальних активів
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Надходження на розрахунковий рахунок ПАТ «НСТУ»
за 2019 рік
млн грн
Вид надходження

ВСЬОГО

ВСЬОГО, у тому числі:

149,0

Реклама, у тому числі:

85,0

реклама центральної дирекції

34,9

реклама радіо

17,1

реклама філій

1,3

політична агітація, ЦВК

31,6

Надходження від благодійного фонду, грантові (проєкт
«Зворотний відлік») та ін.

37,1

Права

1,1

Послуги з використання технічних засобів, організації
зйомок, виготовлення та розміщення програм, виступів
оркестру, використання студії звукозапису, реалізація
квитків, інші надходження (у тому числі HUB, музей)

3,0

Оренда з урахуванням відшкодування комунальних послуг

22,8

Штатна чисельність ПАТ «НСТУ»
Станом на 01 січня 2019 року штатна чисельність працівників ПАТ «НСТУ»
становила 4 292,5 штатних одиниць.
Протягом 2019 року відбувалися незначні коливання чисельності штатних
працівників ПАТ «НСТУ».
На кінець 2019 року кількість працівників ПАТ «НСТУ» відповідно до
штатного розпису становила 4 244,5 штатних одиниць.
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Діяльність редакційної ради ПАТ «НСТУ»
Загалом протягом 2019 року відбулося 6 засідань редакційної ради, з них два –
скайпом, два – виїзні.
12 березня 2019 року на засіданні № 8 провели брейн-штормінг щодо
організації діяльності регіональних редакційних рад та затвердили схему механізму
подання та регламент розгляду звернень (скарг, пропозицій) до редакційних рад
філій та редакційної ради ПАТ «НСТУ».
24 квітня 2019 року редакційна рада ПАТ «НСТУ» розглянула пропозиції
щодо Положення про діяльність редакційної ради ПАТ «НСТУ» та розробила
необхідні для реалізації Положення зміни до Редакційного статуту. Остаточне
рішення щодо ухвалення Положення та відповідні зміни до редакційного Статуту
було ухвалене під час виїзного засідання № 9 у Луцьку. Згодом пропоновані зміни
були підтримані та схвалені Наглядовою радою ПАТ «НСТУ». Також піж час
засідання у Луцьку розроблено механізм співпраці та мережування діяльності
редакційних рад регіональних підрозділів.
26 червня відбулося виїзне засідання редакційної ради ПАТ «НСТУ» № 10 у
Запоріжжі, під час якого проводили роз’яснювальну роботу членам редакційної
ради Запорізької філії ПАТ «НСТУ», аналізували ухвалені рішення, також ухвалили
рекомендації щодо висвітлення парламентських виборів 2019 року з урахуванням
зауважень щодо висвітлення компанії президентської.
11 листопада 2019 року відбулося засідання редакційної ради ПАТ «НСТУ»
№ 12, під час якого підбили підсумки щодо висвітлення виборчих кампаній
(президентської та парламентської) у регіонах; обговорили користь і якість
рекомендацій, ухвалених на засіданні у Запоріжжі у червні; розглянули звернення
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення щодо
дотримання вимог Редакційного статуту журналістами ПАТ «НСТУ» (Запорізька
РД) у сюжеті з випуску новин 27 вересня 2019 р.; попередньо обговорили план
роботи редакційної ради ПАТ «НСТУ» у 2020 році.
У 2019 році на засіданнях редакційної ради були розглянуті всі звернення
щодо можливого порушення Редакційного статуту ПАТ «НСТУ» (зокрема у філіях
ПАТ «НСТУ» «Тернопільська РД», «Запорізька РД» та «РД UɅ: Донбас»).
02 грудня 2019 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «НСТУ» голова
редакційної ради Ольга Вакало презентувала результати діяльності редакційної
ради ПАТ «НСТУ» за 2019 рік та плани на 2020 рік.

43

Діяльність правління ПАТ «НСТУ»
У 2019 році правлінням ПАТ «НСТУ» проведено 70 засідань (протоколи
правління ПАТ «НСТУ» № 96 – № 165). Відповідно до статутних повноважень
правлінням затверджено (схвалено) такі основні документи:
 Зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної
діяльності ПАТ «НСТУ».
 Навчальний план управління «Академія суспільного мовлення» на 2019 рік.
 Стратегія роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019-2020 роки.
 Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми
особами) ПАТ «НСТУ».
 Стратегія розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».
 Зміни до Положення про філію публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кіровоградська регіональна
дирекція» (нова редакція).
 Пропозиції щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці
працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
 Перелік
ПАТ «НСТУ».

та

мінімальна

вартість

послуг,

що

можуть

надаватися

 Перелік та алгоритм розрахунку розміру комунальних послуг та інших
платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна
ПАТ «НСТУ».
 Методика розрахунку та формування собівартості виробництва контенту
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України».
 Розцінки за 1 секунду ефірного часу для проведення передвиборної агітації
за рахунок коштів виборчих фондів для проведення позачергових виборів народних
депутатів України, які відбудуться 21 липня 2019 року, в ефірі телерадіоканалів
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України».
 Зміни до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на
телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ».
 Перелік та вартість послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ» (музеї).
 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному
конкурсі Євробачення – 2019.
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 Проєкт Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.
 Нова редакція Положення про офіційні сторінки у соціальних мережах
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України».
 Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених
структурних підрозділів ПАТ «НСТУ».
 Концепція нового бренду загальнонаціонального телеканалу ПАТ «НСТУ»
«UɅ: ПЕРШИЙ».
 Базова програмна концепція загальнонаціонального
ПАТ «НСТУ» «UɅ: ПЕРШИЙ» на 2020 рік.

телеканалу

 Облікова політика ПАТ «НСТУ».
 Положення про центри фінансової відповідальності публічного
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 Правила проведення в Україні національного відбору учасника Пісенного
конкурсу «Євробачення-2020».
 Розцінки на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської
інформації,
програм
телепродажу
по
пунктах
рейтингу
в
ефірі
загальнонаціональних телеканалів ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 Антикорупційна програма публічного акціонерного
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».

товариства

 Розцінки на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської
інформації, програм телепродажу в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ».
 Кодекс поведінки та етики публічного
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».

акціонерного

товариства

 Тимчасовий порядок встановлення та зміни конкретного розміру
посадового окладу працівників публічного акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України».
 Стратегія розвитку ПАТ «НСТУ» на 2019 – 2022 роки та План дій щодо
реалізації Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» у 2020 році.
 Проєкт посадових обов’язків корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
 Концепція регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020-2021 роки.
 20 положень про самостійні структурні підрозділи.

45

Діяльність служби внутрішнього аудиту
З метою здійснення оцінки та надання рекомендацій, спрямованих на
впровадження заходів із вдосконалення системи внутрішнього контролю в
ПАТ «НСТУ», службою внутрішнього аудиту протягом 2019 року проведено
аудити ефективності щодо організації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг та
дотримання вимог законодавства при процедурі закупівель; використання
ПАТ «НСТУ» прав мовника-учасника на трансляцію Чемпіонату світу з футболу
2018 та Пісенного конкурсу «Євробачення» 2018-2019; організації та управління
людськими ресурсами центральної дирекції ПАТ «НСТУ» і використання коштів
ПАТ «НСТУ» на закупівлю інформаційно-консультаційних послуг. Також,
завершується розпочатий у 2019 році аудит проєктів ПАТ «НСТУ», що
виконуються за грантові кошти.
Результати проведених аудитів ефективності надали змогу виявити недоліки
в деяких процесах організації та управління телерадіокомпанією, закцентували
увагу керівництва ПАТ «НСТУ» на необхідності впровадження заходів щодо
їхнього усунення та вдосконалення системи корпоративного управління,
впровадження контрольних процедур та оцінювання виконавської дисципліни в
частині виконання персоналом вказівок і розпорядчих документів виконавчого
органу управління.
За результатами проведених аудитів службою внутрішнього аудиту органам
управління надано рекомендації, спрямовані на недопущення порушень вимог
чинного законодавства при організації та проведенні закупівель та зміну підходів
до планування закупівель, впровадження процесу управління проєктами,
запровадження електронного документообігу, оптимізацію і вдосконалення
ефективності організації та управління людськими ресурсами, вдосконалення
процесів корпоративного управління, управління ризиками та системи
внутрішнього контролю, зменшення ризиків застосування штрафних санкцій до
ПАТ «НСТУ» шляхом усунення чинників, що призводять до недотримання вимог
чинного законодавства.
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ВИРОБНИЦТВО КОНТЕНТУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ
 Понад 2 600 випусків новин на UɅ: ПЕРШИЙ загальним хронометражем
орієнтовно 18 000 (300 годин).

 Найвищі показники демонстрували підсумкові випуски новин о 21:00:
–

за аудиторією 18+ в середньому: rat – 0,4%, shr – 1,04%.

 Понад 15 спецефірів та марафонів:
– 3 марафони у дні виборів (2 тури президентських та 1 – парламентських);
– отримання Україною Томосу про автокефалію Православної Церкви
України;
– марафон до Дня Героїв
Небесної Сотні (спільно із
UɅ: КУЛЬТУРА);
– дебати кандидатів на
пост
Президента
України
П.Порошенка та В.Зеленського
на Олімпійському стадіоні;
– ухвалення Верховною
Радою України закону про
мову;
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– повна трансляція 14-годинної
пресконференції Президента України
В.Зеленського;
– інавгурація Президента України
В.Зеленського;
– марафон до Дня Незалежності
України
– перше засідання Верховної Ради
України IX скликання;
– акція протесту «Ні капітуляції!»;
– зустріч лідерів «нормандської четвірки» в Парижі;
– спецефіри, що висвітлювали
повернення українських полонених з
Росії та окупованих частин Донецької та
Луганської областей (вони суттєво
збільшили середню долю каналу,
останній спецефір перевищив її у 2,5
раза);
– трансляції засідань Ради Безпеки
ООН, де порушувалися питання Криму та
Донбасу.
 За підсумками другого півріччя «Детектор Медіа» визнав новини на
Суспільному такими, що «найбільше відповідають критеріям якісних новин».
 7 700 випусків новин на Українському радіо загальним хронометражем
орієнтовно 53 900 хвилин (898 годин).
 Приблизно 4 000 випусків новин на UɅ: Радіо Промінь загальним
хронометражем орієнтовно 16 000 хвилин (267 годин).
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UɅ: ПЕРШИЙ
 Тематичне спецпланування до визначних дат 2019 року
Висвітленню спеціальних проєктів до визначних дат потягом 2019 року
приділено 67 годин ефірного часу (у 2018 році – 37). День пам’яті жертв голокосту,
День пам’яті Героїв Крут, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, День спротиву
окупації Криму, День пам’яті Чорнобильської трагедії, День пам’яті та примирення,
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам’яті жертв геноциду
кримськотатарського народу та дня боротьби за права кримськотатарського народу,
День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті захисників України, які
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
День пам’яті 80-х роковини початку Другої світової війни, дня пам’яті 75-тих
роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках,
День пам’яті 75-ї річниці вигнання нацистів з України, День 30 років з часу початку
падіння комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи, День
Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів, Міжнародний день людей з
інвалідністю, День пам’яті жертв Бабиного Яру
 Прямоефірні трансляції важливих подій суспільного значення
У 2019 році забезпечено прямоефірні трансляції суспільно значущих подій,
зокрема такі:
 церемонія підписання Томосу для Православнної церкви України;
 Різдвяні та Великодні богослужіння (католицькі та православні);
 трансляція інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія;
 вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 спецпроєкт «Крим: 5 років спротиву російській окупації»;
 висвітлення подій виборчого процесу у спецпроєкті «Зворотний відлік. Ніч
виборів» та спецвипусках новин;
 висвітлення в спецпроєктах 8 та 9 травня визначного внеску українського
народу в перемогу у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям та
полеглим;
 церемонія підняття Державного Прапора України та спецпроєкт до Дня
Незалежності України;
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 висвітлення теми зустрічі військовополонених у спецвипусках новин

протягом дня 07.09.2019;
 спецпроєкти «Керченські бранці», «Етапом через півземлі» та «Балух»;

 спецпроєкт до Дня української писемності та мови. XIX радіодиктант
національної єдності;
 спецпроєкт до Дня Хрещення Руси-України;
 спецпроєкт до дня пам’яті жертв Бабиного Яру;
 висвітлення теми зустрічі в «нормандському форматі» та трансляція пресконференції лідерів зустрічі;
 церемонія нагородження Нобелівських лауреатів – 2019;
 трансляція Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2019;
 національний відбір учасників від України на Міжнародний пісенний
конкурс Євробачення-2019 та трансляція самого конкурсу;
 церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії.

Суспільно-політичний напрям
Проєкт «Зворотний відлік»
З 18 березня по 26 грудня відбулося 37
випусків
суспільно-політичного
ток-шоу
«Зворотний відлік», з яких 6 програм були
присвячені дебатам кандидатів у президенти
України, 1 програма – спецефір перед другим
туром виборів (складався з трьох частин –
трансляція
«дебатів»
на
стадіоні
–
передвиборних теледебатів між кандидатами на
пост Президента України за кошти Державного
бюджету, фільму про те, як створювався «Зворотний відлік», та заключної частини),
10 програм були присвячені дебатам
учасників парламентських перегонів, 3
програми – телевізійні марафони «Ніч
виборів» з висвітленням перебігу
голосування
та
аналізу
перших
результатів (перший та другий тури
президентських
виборів
та
день
голосування
на
парламентських
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виборах). Ще 3 програми – спеціальні ефіри до урочистих або пам’ятних дат.
Дискусії та добір гостей були присвячені конкретній темі, формат розмови –
пом’якшений і не передбачав дебатності, а радше дискусійність (спецефіри до Дня
Незалежності України, до Дня Гідності та Свободи, підсумковий випуск 2019 року).
Решта 14 ефірів були присвячені дискусіям між ведучими, гостями та експертами
на актуальні суспільно-політичні теми.
«Зворотний відлік» було визнано найбільш збалансованим та неупередженим
політичним ток-шоу, яке висвітлювало перебіг президентських та парламентських
виборів в Україні (за даними моніторингу коаліції громадських організацій
«Комісія журналістської етики», «Платформа прав людини», «Український
інститут медіа та комунікації» та
StopFake за підтримки Ради Європи).
До кожного випуску програми під
час президентських
виборів були
залучені
представники
філій
ПАТ «НСТУ», які мали можливість
поставити запитання кандидатам або
гостям студії. У парламентському сезоні
кореспонденти регіональних каналів
проводили опитування думки перехожих
на різні теми, які показували під час обговорень з кандидатами в депутати. У такий
спосіб ПАТ «НСТУ» вдалося частково промотувати серед глядачів каналу ідею, що
Суспільне – це не лише UɅ: ПЕРШИЙ, але й регіональне телебачення в кожній
області.
За час виходу на екрани суспільно-політичного ток-шоу «Зворотний відлік»
його команда забезпечила приблизно 100 годин прямого ефіру. Гостями студії стали
більше 150 політиків, а допомагали ставити їм запитання близько 100 авторитетних
та відомих експертів. Важливим елементом шоу була аудиторія. Прямі ефіри
відвідали більше ніж 1000 глядачів.
Прямі трансляції проводилися ПАТ «НСТУ» на національному рівні
(UɅ: ПЕРШИЙ) та регіональному – UɅ: КРИМ, регіональні канали по всій Україні,
через сторінки Суспільного на Facebook та YouTube, а також на хвилях
Українського радіо.
Охоплення одного випуску програми становило в середньому 700 тис.
глядачів.
Впізнаване обличчя програми забезпечила пара ведучих – Мирослава Барчук
та Павло Казарін. Іронічна та впевнена в собі Мирослава завоювала прихильність
аудиторії влучними та гострими запитаннями. А емоційний Павло зачарував

51

глядачів дотепними написами на своїх футболках, які стали окремою «фішкою»
програми.
Унікальний для українського телебачення досвід факт-чекінгу (перевірки)
заяв і висловлювань учасників програми протягом усіх випусків забезпечував
головний редактор проєкту «VoxCheck» Максим Скубенко.
Кожного випуску зворотний зв’язок із глядачами забезпечувало інтерактивне
голосування на актуальні та дражливі теми, які хвилюють суспільство. Глядачі
могли обрати один із запропонованих варіантів відповіді. Підсумковий результат
голосування ведучі озвучували наприкінці програми. Щотижня в опитуванні брали
участь від тисячі телеглядачів.
Упродовж всього року здійснювався моніторинг якості контенту зовнішнього
виробника ТОВ «ЕРА-медіа».
Продюсери та режисери-постановники брали участь у зйомках і постпродакшені промороликів Суспільного.
На початку 2019 року в ефір телеканалів Суспільного виходили записані
раніше програми «Складна розмова», «Світло», повтори «По обіді шоу», а також
щоденна прямоефірна програма «Тема дня».
У
вересні
ТО
суспільнополітичного
мовлення
розпочало
роботу над новим проєктом «На
Східному
фронті
без
змін».
Двотижневе
відряження
до
прифронтової зони нашої знімальної
групи дало змогу зібрати чимало
цікавого та суспільно важливого
матеріалу для створення перших п’яти
серій документального серіалу про
війну і людей на війні, про героїв серед
мирного населення.
Під кінець року на базі ТО суспільно-політичного мовлення розпочали
створення Суспільної студії.
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Суспільна студія
 Розроблено дизайн та 3D-модель декорацій для проєкту «Суспільна
студія».
 Підібрано ключових людей команди (шеф-редактор, продюсер, продюсер
запуску).
 Створено концепцію проєкту «Суспільна студія».
 Розроблено орієнтовну сітку одного дня ефіру.
 Створено унікальні музичні композиції для проєкту «Суспільна студія»,
здійснено їх запис за участю Заслуженого академічного симфонічного оркестру
Українського радіо.
 Триває процес створення повного пакета музичного оформлення проєкту.
 Триває процес створення графічного пакета всіх елементів проєкту.
 Досягнуто домовленості щодо грантової підтримки будівництва декорацій
(Посольство Великої Британії в Україні, ВВС MEDIA-ACTION).
 Проведено відкритий тендер ВВС на побудову декорацій для Суспільної
студії. Очікується оголошення переможця тендера.
 Розроблено план розташування камер у студії.
 Розроблено план розміщення освітлювального обладнання (схематично та
в програмі «Light Convers»).
 Триває процес підбору ведучих проєкту.
 Розроблено сучасне технічне рішення для апаратно-студійного комплексу,
на базі якого буде створено Суспільну студію.
 Розроблено кошторис витрат за рахунок ПАТ «НСТУ» на підготовку до
запуску проєкту «Суспільна студія».
 Розпочато підготовку приміщень для News Room Суспільної студії поряд
із павільйоном студії АСБ-2.
 Триває процес роботи над створенням стилю та образів для ведучих
проєкту «Суспільна студія».
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Спортивний напрям
 Проєкт «UɅ:СПОРТ»
– 250 оригінальних випусків/рік;
– 3600 хвилин прямоефірного мовлення;
– середні показники рейтингу в містах: близько 0,44% (50–) та 0,25% (50+);
– середні показники частки в містах: близько 1,18% (50–) та 0,74% (50+).

Щоденна інформаційно-аналітична програма, яка виходить у будні о 21:30.
Має стабільно високі для нашого каналу рейтинги (середній показник рейтингу
близький до 0,44 за категорією міст 50– та 0,25 за категорією міст 50+; відповідна
середня частка 1,18 (50–), приблизно 0,74 (50+). Програма виходила в ефір з
понеділка по четвер хронометражем 12 хвилин; підсумковий випуск тижня – у
п’ятницю хронометражем 26 хвилин. Цей випуск має головну тему тижня, серед
його гостей – видатні спортсмени, експерти зі світу спорту. Спеціально для цього
випуску готуються аналітичні, пізнавальні оригінальні відеосюжети. За
дослідженнями, «UɅ: Спорт» посідає стабільно високі позиції серед
найрейтинговіших програм каналу, а в певні тижні є найрейтинговішим контентом
каналу за тиждень. І це при досить невисоких затратах людського ресурсу, а також
матеріально-технічних витратах та в умовах недостатнього технічного
забезпечення (відсутність власних монтажних, графічного дизайну) та подекуди
недостатнє забезпечення знімального процесу (нестача операторів та
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машиновиїздів). Вирішення цього питання, а також можливість щоденного доступу
до баз відеоматеріалів світових інформаційних агенцій дали б змогу ще більше
розширити можливості програми з виробництва різноманітного контенту зі світу
спорту.
Кількість годин ефіру: 250 випусків на рік, приблизно 60 годин оригінального
мовлення на рік.
 Спортивні спецпроєкти та трансляції
– близько 20400 хвилин прямоефірних трансляцій;
– 5040 хвилин авторського контенту;
– середні показники рейтингу за аудиторією Universe: ,близько 0,35%;
– середні показники частки за аудиторією Universe: близько 1,5%.
 Скелетон (Кубок світу 2019, 2019 – 2020):
–

12 оригінальних прямоефірних трансляцій;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: приблизно 0,6 – 0,7%.

У грудні 2018 року
завдяки зусиллям нашого
об’єднання у співробітництві з
Федерацією скелетону України
вперше в історії українського
телебачення стартував проєкт
із висвітлення етапів Кубка
світу зі скелетону за участю
єдиного скелетоніста України
Владислава
Гераскевича.
Продовжився він і у 2019 році.
У сезоні 2019 року було показано в прямоефірних трансляціях 6 етапів Кубка світу
та Чемпіонат світу. На початку сезону 2019 – 2020 (грудень 2019 року) було
здійснено прямоефірні трансляції двох перших етапів сезону. Загальний обсяг
оригінального мовлення – 18 годин. Завдяки трансляціям на нашому каналі
скелетон як вид спорту набуває все більшої популярності в Україні, а вітчизняна
команда поповнюється молодими спортсменами. Цього року вперше українська
скелетоністка брала участь у Зимових Юнацьких олімпійських іграх. Середня
частка трансляцій: 0,6 – 0,7%
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 Спецпроєкти «Біатлон. Сезон 2018/2019» та «Біатлон. Сезон 2019/2020»
– 104 оригінальні прямоефірні
трансляції;
– 6240 хвилин оригінального
прямоефірного мовлення;
– 270
хвилин
тематичних програм;

студійних

– прямоефірні
включення
кореспондентів з місця проведення
змагань;
–

середні показники рейтингу за аудиторією Universe: приблизно 0,7-0,8%;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: приблизно 2,8%.

Висвітлення етапів Кубка світу з біатлону 2019 (10.01.2019 – 24.03.2019) та
початок сезону 2019/2020 (30.11.2019 – 22.12.2019).
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Спецпроєкт, який складається з прямих трансляцій етапів Кубка світу з
біатлону з прямими включеннями кореспондента UɅ: ПЕРШИЙ безпосередньо з
місця подій (обсяг оригінальних трансляцій – орієнтовно 8 годин на один етап, за
січень – березень 2019 року таких етапів відбулося 7, відповідно сумарно це 56
годин оригінального мовлення,
а також оригінальні трансляції
чемпіонатів Європи та світу – ще
22
години
оригінального
мовлення, за листопад – грудень
– 3 етапи, відповідно 26 годин
оригінального
мовлення),
оригінальних сюжетів з місця
подій у випусках програми
«UɅ:Спорт»
та
випусків
прямоефірної студії «UɅ:Біатлон» після завершення кожної події. Проєкт
«UɅ:Біатлон» – це інформаційно-аналітичні студійні програми хронометражем 20
хвилин, які резюмують кожен етап або подію з гостем студії (відомим спортсменом,
тренером, фахівцем з біатлону), ексклюзивними інтерв’ю спортсменів – учасників
етапу чи чемпіонату, тренерів, лікарів, очільників збірної, атмосферними
сюжетами, враженнями вболівальників тощо. Таких студій у 2019 році
вироблено 13 – це 4,5 години оригінального мовлення. Середні показники
рейтингів трансляцій 0,7 – 0,8%, відповідна середня частка 2,8%. Цей проєкт має
стабільно найвищі рейтингові показники на каналі.
 Чемпіонат Європи зі стрибків у воду (м. Київ, 05.08.2019 –11.08.2019):
–

12 оригінальних прямоефірних трансляцій;

–

960 хвилин оригінального прямоефірного мовлення;

–
0,20%;

середні показники рейтингу за аудиторією Universe: приблизно 0,10 –
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–

середні показники частки: приблизно 1,00 – 1,10%.

Спецпроєкт з такими складовими: прямоефірні трансляції з виїзною студією
на місці подій, включення журналістів з мікстзони змагань, ексклюзивні репортажі
в програмі «UɅ: Спорт». Обсяг трансляцій – 16 годин оригінального мовлення;
авторський контент – близько години оригінального мовлення. Середні
показники трансляцій: рейтинг – 0,10 – 0,20%, частка – 1,00 – 1,10%.
 Кубок Стелли Захарової зі спортивної гімнастики (30.03.2019):
–

165 хвилин оригінального прямоефірного мовлення;

–

середня частка – 0,63%.

Багатокамерні зйомки власного виробництва (ПТС) та створення телеверсії
традиційних Міжнародних змагань зі спортивної гімнастики, які збирають знаних
гімнастів з усього світу. Це спортивне свято було знято в повному обсязі,
підготовлено телевізійну ефірну версію – 2 години 45 хвилин оригінального
мовлення з включеннями журналістів з місця події та оригінальним коментарем
телеверсії (ефір – 14.04.2019, середня частка – 0,63%).
 Чемпіонат світу з футболу U20 (24.05.2019 – 15.06.2019):
–

32 оригінальні прямоефірні трансляції;

–

3600 хвилин оригінального прямоефірного мовлення;

–

середні показники рейтингу за аудиторією Universe: приблизно 0,8%;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: приблизно 3,3%;

– 120 хвилин трансляції прямоефірної футбольної студії «Вечір футболу на
Суспільному»;
– середні показники рейтингу «Вечір футболу на Суспільному» за
аудиторією Universe: 0,9%;
– середні показники частки «Вечір футболу на Суспільному» за аудиторією
Universe: 4,1%;
–

120 хвилин спецпроєкту «Вітаємо переможців»;

–

середні показники рейтингу за аудиторією Universe: приблизно 0,15%;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: приблизно 0,86%.
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Спецпроєкт, який включав прямоефірні трансляції матчів Чемпіонату світу з
футболу U20, в якому брала участь українська юнацька збірна. Було показано в
прямоефірних трансляціях 32 матчі, загальний обсяг оригінального мовлення – 60
годин. На фінальній стадії безпосередньо на місці події працювала знімальна група
каналу, яка підготувала низку оригінальних сюжетів та ексклюзивних інтерв’ю.
Також було виготовлено 8 сюжетів про підготовку та перебіг чемпіонату для
щоденної програми «UɅ: Спорт», виготовлено мотиваційні та проморолики
напередодні чемпіонату. У день фіналу було створено дві прямоефірні футбольні
студії «Вечір футболу на Суспільному» за участю футбольних експертів та з

оригінальними відеосюжетами і включеннями з місця подій загальним
хронометражем 2 години. Трансляції футболу мали безпрецедентні для каналу
показники. Рейтинг трансляції фіналу за участю української збірної становив 2,59%
з часткою понад 12,5% відповідно. Студія «Вечір футболу на Суспільному» мала
рейтинг приблизно 0,9% з часткою понад 4,1%. У День Конституції України був
реалізований спецпроєкт «Вітаємо переможців», з трьома прямоефірними студіями
загальним хронометражем 2 години. Цей проєкт мав такі показники: рейтинг –
0,15%, частка –0,86%.
 UɅ: Бокс (серпень 2019 року):
–

3 оригінальні трансляції;

–

150 хвилин оригінального мовлення;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: приблизно 0,8%.
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Спецпроєкт, який висвітлював події
міжнародного турніру Ліги професійного
боксу. Телеверсія складалася з трьох
випусків по 50 хвилин (загальний
хронометраж
–
2,5
години
оригінального мовлення). Телеверсія
боїв із включеннями журналістів з місця
подій, ексклюзивними інтерв’ю учасників
та експертів з боксу, оригінальними
сюжетами, що розкривають «кухню»
професійного боксу. У межах підготовки
проєкту було створено низку оригінальних сюжетів для програми «UɅ: Спорт» та
виготовлено оригінальний проморолик. Середня частка проєкту становила 0,8%.
 Теніс. Кубок Девіса (13 – 14 вересня 2019 року, м. Будапешт):
–

780 хвилин оригінального прямоефірного мовлення;

–

20 хвилин тематичних програм;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: 0,21 – 0,25%.

Спецпроєкт, який висвітлював події матчу 1-ї групи Кубка Девіса (командний
кубок світу серед чоловіків з тенісу) Угорщина – Україна. Складові проєкту:
прямоефірні трансляції (13 годин оригінального мовлення) з включеннями
журналіста з місця подій; «Щоденники Кубка Девіса» – 4 випуски загальним
хронометражем 20 хвилин оригінального мовлення з репортажами з місця подій,
ексклюзивними інтерв’ю, коментарями гравців, капітана команди та експертів з
тенісу. Під час підготовки проєкту також було виготовлено низку сюжетів для
програми «UɅ: Спорт» та оригінальний проморолик.
Показники проєкту: середня частка 0,21 – 0,25%.
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 Чемпіонат світу з хокею U20 (м. Київ, 12 – 18 грудня 2019 року):
–

5 оригінальних прямоефірних трансляцій;

–

660 хвилин оригінального прямоефірного мовлення;

–

прямоефірні включення кореспондентів з місця проведення змагань;

–

середні показники рейтингу за аудиторією Universe: приблизно 0,4%;

–

середні показники частки за аудиторією Universe: приблизно 0,8%.
Спецпроєкт, який висвітлював події
Чемпіонату світу з хокею U20 (дивізіон В)
за участю української збірної. Складові
проєкту: прямоефірні трансляції матчів
української збірної (5 матчів) власного
виробництва – багатокамерна зйомка (ПТС)
з виїзною студією на місці подій.
Виготовлено 11 годин оригінального
мовлення. У межах підготовки проєкту

створено низку сюжетів з місця подій
для програми «UɅ: Спорт». Середні
показники проєкту: рейтинг – 0,4%,
частка – приблизно 0,8%.
 Український бал (грудень 2019 року):
–

8 оригінальних трансляцій;

–

330 хвилин оригінального мовлення;

– середні показники частки за аудиторією
Universe: приблизно 0,6%.
Спецпроєкт,
що
висвітлював
події
міжнародного турніру «Ukrainian Ball», який
вперше відбувся в Україні за участю світових зірок
спортивних бальних танців. У межах проєкту була
здійснена
багатокамерна
зйомка
власного
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виробництва (ПТС), із включеннями журналістів з місця подій, ексклюзивними
інтерв’ю, оригінальними відеосюжетами про героїв змагань та світових зірок.
Також було виготовлено низку сюжетів для програми «UɅ: Спорт» та створено
оригінальний проморолик проєкту. Телеверсія проєкту складалася з 8 випусків із
середнім хронометражем 40 хвилин (загальний хронометраж – 5,5 години
оригінального мовлення). Середня частка проєкту становила 0,6%.
 Чемпіонат світу з футболу серед жінок (07.06.2019 – 07.07.2019):
– 10 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 1200 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Чемпіонат Європи з футболу U21 (16.06.2019 – 07.07.2019):
– 12 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 1440 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок (23.08.2019 –08.09.2019):
– 8 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 960 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків (13.09.2019 –29.09.2019):
– 10 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 1200 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Чемпіонат світу з футзалу (22.11.2019 – 01.12.2019):
– 5 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 600 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Чемпіонат світу з футболу U17 (21.10.2019 – 18.11.2019):
– 5 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 600 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.

62

 Церемонія «The best FIFA football award» (23.09.2019):
– 90 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Клубний чемпіонат світу з футболу (11.12.2019 – 21.12.2019):
– 8 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 960 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 Чемпіонат світу з флорболу серед жінок (07.12.2019 – 15.12.2019):
– 5 оригінальних прямоефірних трансляцій;
– 600 хвилин оригінального прямоефірного мовлення.
 «Разом» (соціальний проєкт):
– 10 оригінальних трансляцій;
– 270
хвилин
мовлення.

оригінального

У листопаді 2018 року в межах
співробітництва з японським суспільним
мовником запущено цикловий проєкт,
присвячений людям з інвалідністю. Це
оригінальний проєкт, що розповідає історії
людей, які не скорилися фізичним вадам і
зуміли знайти своє місце в житті. Аналогів
цьому проєктові не було в українському
телепросторі. У 2019 році створено
10 випусків проєкту хронометражем по
26
хвилин
кожен
(загальний
хронометраж – 4,5 години оригінального
мовлення).
Як свідчать дослідження, вищевказані
проєкти
та
спецпроєкти
є
рейтингоутворювальними для каналу. Навіть повтори змагань мають рейтинги
значно вищі, аніж звичний середній рейтинг по каналу. Трансляції Чемпіонату світу
з футболу U20 підняли рейтинги каналу в 16 разів! Трансляції першого етапу Кубка
світу з біатлону 2019 – 2020 підняли рейтингові показники каналу втричі.
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Роботу об’єднання спортивних програм було традиційно високо оцінено
спортивною спільнотою. Співробітники редакції стали лауреатами Всеукраїнського
фестивалю телевізійних програм «Світ спорту», програма «UɅ: Спорт» визнана
найкращою цикловою телевізійною програмою за версією НОК України, а також
колектив об’єднання отримав відзнаки низки спортивних федерацій за підтримку
розвитку спорту в державі.
Музичний і розважальний напрям
 11 985 хвилин ефірного контенту для телеканалу UɅ: ПЕРШИЙ
(включаючи повтори);
 приблизно 900 хвилин прямоефірних трансляцій (ПКЄ та ДПКЄ);
 624 хвилини адаптованого сучасного музичного контенту для ефіру
UɅ: Радіо Промінь;
 572 хвилини сучасного музичного контенту на ексклюзивних умовах в
ефірі UɅ: ПЕРШИЙ у прем’єрному показі;
 310 хвилин музичних спецпроєктів, включаючи пісні воїнів АТО
«Непереможні. Пісні війни», документальний фільм «Єлизавета Чавдар» та
святковий концерт Симфонічного оркестру Українського радіо «Добра ніч»;
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 105 міжпрограмок до проєкту «Сильна доля»;

 90 унікальних народних пісень у виконанні 42 народних аматорських
колективів з центральної та східної України записано в рамках фольклорного шоу
власного формату «Країна пісень»;
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 3799 хвилин музичного контенту в повторі на телеканалі UɅ: КУЛЬТУРА;
 приблизно 2000 хвилин музичного контенту в повторі для філій;
 укладено Меморандум про співробітництво з Національним Музеєм
народної архітектури та побуту, в рамках якого локації музею надаються для зйомок
безоплатно;

 трансляції півфіналів та фіналу Дитячого пісенного конкурсу
«Євробачення» підвищили частку слоту та каналу, що дало змогу залучити
додаткових глядачів;
 трансляції півфіналів та фіналу Пісенного конкурсу «Євробачення» дали
змогу значно підвищити частку слоту і каналу та залучити до перегляду більшу
кількість глядачів;
 налагоджено комунікацію із сучасними та відомим артистами, які раніше
не виявляли зацікавленності у зйомках на телеканалах Суспільного мовника;
 співробітниками напряму налагоджена та постійно проводиться робота з
підписання ліцензійних умов з артистами, які передають права на трансляцію
музичних відео.
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Освітній напрям
 Створено у 2019 році:
‒ 5 документальних фільмів на військову тематику;
‒ документальний фільм до Дня Чорнобильської трагедії;
‒ документальний фільм до Дня Незалежності України про історію парадів;
‒ спецпроєкт і трансляція церемонії вручення Нобелівської премії;
‒ спецпроєкт «Радіодиктант національної єдності»;
‒ документальний фільм про український дубляж до Дня української
писемності та мови;
‒ 12 випусків скетчкому «Бюджетники»;
‒ 12 випусків кулінарної програми «ЕнеЇда»;
‒ 12 випусків дитячого наукового шоу;
‒ документальний фільм до Дня Гідності та Свободи;
‒ спецпроєкт до дня рідної мови;
‒ спецпроєкт до виборів Президента України;
‒ спецпроєкт «Розсекречена історія» до Дня Незалежності України.
 Документальний фільм «Військовий парад: ціна та цінності»
У 2019 році Президент України
Володимир Зеленський зробив заяву про
те, що військового параду в цьому році
не буде. Це поділило суспільство на тих,
хто за, і тих, хто проти такого рішення.
Суспільне підготувало документальний
фільм, в якому розказало про історію і
мету військових парадів у незалежній
Україні.
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 Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Щорічний
радіодиктант
національної єдності писали українці в
різних куточках світу. Цього року
вчасно на перевірку надійшло понад
5000 диктантів з більше ніж 20 країн
світу. Суспільний мовник транслював
цю акцію в прямому ефірі.

 Документальний фільм «Дивись українською!»
Фільм, який дуже сподобався
глядачам, особливо тим, хто дивиться
контент у мережі Інтернет (800 репостів
у фейсбуці, 50 тис. переглядів). Він про
дубляж фільмів українською мовою.
Історія становлення цього процесу та
особистості персонажів фільмів зробили
їх «рідними», прищеплюючи в такий
спосіб любов до мови українським
громадянам.
 День Державного Прапора України
Президент України Володимир Зеленський, а також представники Збройних
Сил України 23 серпня 2019 року взяли участь у церемонії урочистого підняття
Державного Прапора України на Софійській площі в Києві. Завдяки Суспільному
мовнику, що забезпечив трансляцію в прямому ефірі, кожен українець зміг відчути
себе причетним до події.
 «Кому Нобеля?»
Вперше в Україні телеканал
показав
церемонію
нагородження
Нобелівською премією в прямому ефірі.
Окрім самої трансляції з синхронним
перекладом та коментарями дипломата
Данила
Лубківського,
Суспільне
підготувало годинну програму з
найцікавішими сюжетами та поглядами

68

експертів, які розказали про цікавинки премії та про те, за що отримують
Нобелівську премію цього року.
 Документальний фільм «Пекельне відрядження»

До 33-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС Суспільний мовник
підготував документальну стрічку «Пекельне відрядження». Фільм розповідає про
операторів тоді ще державного телеканалу УТ-1, які вирушили в Чорнобиль
фіксувати події одразу ж після вибуху в четвертому реакторі АЕС. Творці фільму
намагалися зазирнути за лаштунки знімального процесу й зрозуміти почуття
людини, яка не має вибору й повинна виконувати роботу, попри те що це може
загрожувати її життю.
 Дитяче наукове шоу «Шо? Як?»

Науково-популярна програма для дітей віком 9-12 років, що була створена як
альтернатива ютуб-контенту, який вони звикли дивитися щодня.
Ведучий шоу, вчений Саша Коляда, проводив разом зі своїми помічникамидітьми наукові експерименти в секретній лабораторії. А його подруга, віртуальна
роботеса Юкі, розповідала глядачам усе найцікавіше, що вона прочитала та
загуглила на тему програми. У доступній та легкій формі в програмі подається
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цікава інформація з різних областей науки: фізики, хімії, географії, астрономії
тощо – глядачі шоу навчаються розважаючись.
 Спецпроєкти: «Слов'янськ. Незабуте», «Маріуполь. Протистояння»,
«Аеропорт. Неповернення», «Мирний птах», «Синдром війни. Я повернувся»,
«Майдан гідності»

ТО освітнього мовлення створило 6 документальних проєктів, якими
відреагувало на важливі дати російсько-української війни, що вже стали історією.
Ми говорили про звільнення міст Слов’янська та Маріуполя, про легендарне
відбиття українськими військами першого штурму Донецького летовища. Ми
вкотре підняли важливу тему реабілітації воїнів і подолання ними
посттравматичного синдрому. Розказали драматичну історію патріотів зі Сходу, які
пережили тортури і полон за свою проукраїнську позицію.
Документальний фільм «Майдан Гідності» поєднав у собі розповідь про три
українські протести – Революцію на граніті, Помаранчеву революцію та Революцію
Гідності. У зйомках взяли участь відомі учасники тих подій – журналісти,
громадські активісти, політики та музиканти. Зокрема, Євген Нищук, Олесь Доній,
Євгенія Закревська, Сергій Фоменко, Володимир В’ятрович та інші.
Переважна більшість співробітників творчого об’єднання освітнього
мовлення були залучені до створення проєкту «Зворотний відлік».
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 «Енеїда» (3-й сезон)
У третьому сезоні єдиного у світі
кулінарно-пізнавального шоу «Енеїда»
ведучий Євген Клопотенко готував
улюблені страви видатних українських
художників, архітекторів, винахідників

та інших діячів культури. Водночас він
говорив про них з успішними
українськими інтелектуалам. При цьому
постійні глядачі шоу з усіх куточків
України надсилали Євгенові листи зі
своїми улюбленими регіональними рецептами. Найкращі з них ведучий готував у
рубриці «Укр Їж», чим підтримував національну кулінарну традицію.
 «Бюджетники»
Розважальний скетчком «Бюджетники» – комедійні історії про людей, які
щодня стикаються з особливостями функціонування сучасних українських
бюджетних установ. За допомогою
гіперболізації та гумору творча команда
проєкту звертає увагу глядача на
«совковість» нашої системи й на те, що
вона потребує змін не лише у владі, а й у
ставленні кожного українця.
Головні ролі зіграли комедійні
актори команди «30+» із Житомира:
Дмитро Сліпаченко, Вадим Новіцький
та Іван Кухарчук.
Усього вийшло 13 випусків.
Інна Долженкова, «Детектор медіа»: «Як на мене, для UɅ: ПЕРШИЙ
«Бюджетники» стали чи не першим успіхом Суспільного в гумористичному
сегменті».
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UɅ: КУЛЬТУРА
За 2019 рік творчо-виробничим об’єднанням «UɅ: КУЛЬТУРА» було
підготовлено та видано в ефір 57 годин 56 хвилин спецпроєктів. Для порівняння:
у 2018 році цей кількісний показник дорівнював 21 годині 34 хвилинам.
Зокрема, спецпроєктів до особливих дат з одночасною трансляцією на всіх
каналах Суспільного було виготовлено 16 годин 30 хвилин.
Важливою частиною програмної концепції телеканалу UɅ: КУЛЬТУРА є
трансляції богослужінь до значних релігійних подій, яких у 2019 році було
видано в ефір 30 годин 24 хвилини. Для порівняння: у 2018 році цей кількісний
показник дорівнював 7 годинам 19 хвилинам.
У 2019 році ТВО «UɅ: КУЛЬТУРА» виготовило 1 годину 30 хвилин
документальних фільмів. У 2018 році документальні фільми власного
виробництва телеканалу були відсутні.
Обсяг концертних програм власного виробництва у 2019 році дорівнював
98 годинам 31 хвилині. Для порівняння: у 2018 році цей кількісний показник
дорівнював 28 годинам 40 хвилинам.
Осінній сезон телеканалу UɅ: КУЛЬТУРА, попри недофінансування, що
обмежує залучення необхідних фахівців та використання виробничо-технічної
бази, вперше стартував з вересня згідно з телевізійними стандартами.
Завдяки численним іміджевим партнерствам зі стратегічним партнером
Британська Рада в Україні було укладено річний меморандум про співпрацю.
Задля популяризації бренду Суспільного мовлення та посилення ядра
лояльної аудиторії ТВО «UɅ: КУЛЬТУРА» були проведені численні офлайнові
заходи, у тому числі фестиваль культового кіно «КіноКульт», 12-годинний
марафон до Міжнародного дня джазу в Будинку звукозапису, концерт гурту
«КоКо Меланж» у дворі будівлі Українського радіо та інші.
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Разом з видатним українським режисером та лауреатом Шевченківської
премії Романом Бондарчуком було створено короткометражний документальний
фільм «Херсонщина на Вулкані», що представляв Суспільне мовлення на
українських кінофестивалях.
Заради залучення аудиторії потужніших брендів, які асоціюють себе з
культурою, було виготовлено низку спеціальних проєктів, зокрема у
співробітництві з Книжковим Арсеналом, Львівським «BookForum»,
«ГогольFest», Довженко-Центр тощо.

З огляду на недофінансування ТВО «UɅ: КУЛЬТУРА» було побудовано
комунікаційну стратегію з партнерами, завдяки якій в ефір було залучено на
безоплатній основі 247 годин 49 хвилин контенту національного виробництва
та 300 годин 12 хвилин стороннього виробництва (враховуючи повтори і
повторні покази).
2019 рік відзначився тісним партнерством ТВО «UɅ: КУЛЬТУРА» та
Будинку звукозапису Українського радіо – сумарно було створено більше 90 годин
музичного контенту, що не має аналогів в українському телепросторі.
Виходили такі циклові програми:
«Пізній ранок шоу» – 158 випусків по 2 години;
«Культура діалогу» – 80 випусків по 26 хвилин;
«Лекторій» – 56 випусків по 26 хвилин;
«Як дивитися кіно» – 21 випуск по 26 хвилин;
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«Музеї. Як це працює» – 12 випусків по 26 хвилин;
«Відкривай Україну із Суспільним» – 9 випусків по 26 хвилин.
Журналістські розслідування
Творче об’єднання розслідування розпочало роботу у вересні 2019 року у
складі чотирьох осіб. За чотири місяці команда створила повнометражний фільм –
розслідування трагедії у Дрогобичі – обвал під’їзду багатоповерхівки, який забрав
життя вісьмох мешканців.
Телевиробництво
 Проведено оцінювання особистих якостей (soft skills) всього штатного
персоналу департаменту телевиробництва.
 Проведено оцінювання професійних якостей (hard skills) із залученням
професійних фахівців телеоператорів, відеомонтажників, художників-гримерів
(76 працівників).
 За результатами аудиту сформовано плани з підвищення кваліфікації та
навчання персоналу на 2020 році.
 Започатковано розроблення системи оплати праці персоналу відповідно до
кваліфікації та фактичного обсягу виконаних працівником робіт.
 Оптимізовано роботу управління з декорацій.
 Проведено аудит наявних декорацій зі звільненням значної площі біля
вантажних воріт студійних павільйонів та транспортної галереї.
Технічне забезпечення телевиробництва та телемовлення
 Протягом 2019 року здійснено:
‒ забезпечення безперебійного мовлення чотирьох каналів центральної
дирекції в цілодобовому режимі мовлення, 22-х регіональних каналів та програм
радіо;
‒ технологічний супровід виборів Президента України,
Президента України та виборів до Верховної Ради України;

інавгурації

‒ оперативне забезпечення силами комплексу технічного супроводу
телетехнологій обслуговування та ремонту технічного обладнання з центральної
дирекції та регіональних каналів;
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‒ ремонт телевізійного обладнання філій ПАТ «НСТУ» з урахуванням
діагностики, профілактики, сервісу (налагодження обладнання) та виконання
простих і складних ремонтів – орієнтовна вартість робіт згідно з прейскурантами на
послуги з ремонту сертифікованих сервіс-центрів становила приблизно 500 тис.
грн;
‒ ремонт телевізійного обладнання підрозділів центральної дирекції
ПАТ «НСТУ» з урахуванням діагностики, профілактики, сервісу (налагодження
обладнання) та виконання простих і складних ремонтів (287 ремонтів) – орієнтовна
вартість робіт згідно з прейскурантами на послуги з ремонту сертифікованих
сервіс- центрів становила приблизно 700 тис. грн. Сумарна вартість усіх ремонтних
робіт 2019 року становила приблизно 1 200 000,0 грн.
 Здійснено заходи щодо підвищення якості телемовлення:
‒ організовано доставку сигналу всіх філій в ЦД через мережу IP;
‒ організовано запис всіх програм регіональних телеканалів на сервер
збереження даних в ЦД з глибиною архівування 2 тижні;
‒ всі регіональні телеканали підключено до внутрішньої мережі IPTV;
‒ розпочато технічний моніторинг регіональних телеканалів;
‒ організовано транскодування всіх телеканалів для розповсюдження через
сайт;
‒ організовано розповсюдження стрімів телеканалів для різних категорій
споживачів;
‒ забезпечено
прямоефірні
хронометражем 136 годин;

трансляції

спецпроєктів

загальним

‒ 7 телеканалів філій переведено на мовлення у форматі 16:9;
‒ удосконалено роботу архіву телепрограм на підставі рішення,
розробленого технічними працівниками ПАТ «НСТУ», що дало змогу заощадити
значні кошти, порівняно з відновленням роботи стрічкової бібліотеки Oracle;
‒ 20 нових комплектів для зйомок на базі камер Panasonic введено в
експлуатацію в регіональних філіях;
‒ 22 нових комплектів для зйомок на базі смартфонів Samsung введено в
експлуатацію в регіональних філіях та ЦД;
‒ 4 нових передавальних комплекти на базі LiveU введено в експлуатацію в
регіональних філіях;
‒ проведено навчальний майстер-клас для технічних керівників регіональних
каналів щодо використання обладнання та програмного забезпечення NDI та vMix;
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‒ створено комплекс прямоефірного мовлення (м. Київ та область) за
допомогою передачі даних по NDI-протоколу з впровадженням камер типу PTZ;
‒ проведено роботи з впровадження в технологічний тракт обміну
інформацією, титрування, сурдоперекладу з використанням програмного мікшеру
vMix;
‒ забезпечено інсталяцію технологічного тракту прямоефірного спецпроєкту
«Зворотний відлік» на базі студії АСБ-1;
‒ розроблено та
«Зворотний відлік»;

інстальовано

системи

зв’язку Kaison

спецпроєкту

‒ проведено навчання групи технічних працівників ЦД за напрямом
Equipment Management, організоване Japan International Cooperation Agency у
співтоваристві з суспільним мовником Японії NHK за підтримки уряду Японії.

Маркетинг та промоція
 10 поточних промокампаній;
 35 промороликів;
 1 кампанія із зовнішньої реклами (для проєкту «Зворотний відлік»);
 10 іміджевих роликів для релончу каналу «Суспільне ТБ».
Створено та налагоджено роботу із забезпечення якіснішого ефірного та
позаефірного промотування та анонсування.
Розроблено бренд-платформу, комунікаційну стратегію та позиціонування
бренду «СУСПІЛЬНЕ ТБ», новий логотип, слоган та загальну графіку каналу.
Опрацьовано план заходів щодо релончу бренду СУСПІЛЬНЕ.
Розроблено нові графічні пакети для новин, спорту, погоди а також основні
елементи ефірної графіки.
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 Промокампанії:
 Футбол (12 промороликів)

 Бокс (7 промороликів)
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 Енеїда (4 проморолики)

 День Незалежності України (2 проморолики)
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 День Захисника України 14 жовтня (1 проморолик)

 Біатлон (1 проморолик)

 Всеукраїнський радіо-диктант (1 проморолик)

 Вагітна (1 проморолик)
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 Проєкт «UɅ: Казки» (6 промороликів)

 Кампанія із зовнішньої реклами (для програми «Зворотний відлік»)
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 Іміджеві ролики для релончу каналу «Суспільне ТБ»
 «Оркестр» (4 проморолики)

 «Люди» (5 промороликів)
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УКРАЇНСЬКЕ РАДІО
UɅ: Українське радіо
 Протягом року провели понад 5500 годин прямих ефірів;
 Започаткували 15 нових проєктів;
 Підготували 17 спецефірів Українського радіо;
 Провели 14 виїзних студій;
 «Радіодиктант» став найпопулярнішим google-запитом в українському
сегменті 08 листопада 2019 року;
 Відкрили Youtube-канал Українського радіо;
 Запустили унікальне на ринку нічне шоу в прямому ефірі;
 Започаткували висвітлення роботи парламенту в новому форматі.
2019 рік для Українського радіо став помітним етапом реалізації нових
можливостей, закладених у потенціал Суспільного мовлення. Загальне зростання
рейтингу каналу та довіри до нього слухацької аудиторії стали результатом
втіленням конкретних проєктів та заходів, які можна проаналізувати як у
кількісному, так і у якісному вимірах.
Упродовж року спостерігалася тенденція до максимального розширення
обсягів мовлення у прямому ефірі, зокрема, і у форматах, які традиційно вважалися
«записними». Це дало можливість «оживити» звичний сегмент мовлення, на що
безпомилково реагує слухач зростанням рейтингу цих програм.
Так, зокрема, було проведено понад 5500 годин прямих ефірів, по 18 годин
щодоби у будні та по 10 годин у вихідні.
Започатковано 15 нових ефірних проєктів. У середньому приблизно кожні три
тижні в ефірі з’являлася нова програма, що створювало ефект постійного творчого
пошуку, покликаного забезпечувати нові інформаційні запити слухачів. Серед
таких програм:
‒ Еволюція виборця;
‒ А серйозно;
‒ Серія документальних радіофільмів про реформи в Україні;
‒ Парфумерна колекція Сніжани Старовицької;
‒ Відсоток правди;
‒ Небайдужі;
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‒ Нічна вахта;
‒ Справа честі;
‒ Блакитна кров;
‒ Містами України;
‒ Цього тижня;
‒ Невигадані історії;
‒ Інклюзивний світ;
‒ Місто можливостей;
‒ Нова генерація.
Серед названих програм особливо успішними стали, зокрема, сатирична
програма «А серйозно», подібної якій не було за всю історію Українського радіо,
«Нічна вахта» – опівнічна програма, яка ніколи досі не збирала такої великої
аудиторії у «мертвий», як вважалося досі, час доби, або «Парфумерна колекція
Сніжани Старовицької», яка дивує слухачів таким багатим потенціалом у
маловідомій широкому загалу галузі. Зазначені програми є прямоефірними, що
вимагало чималих зусиль з добору ведучих, які змогли так успішно реалізувати ці
проєкти наживо.
Окремо варто згадати програму «Небайдужі». Це документальна передача,
підготовлена за матеріалами роботи у регіонах, насичена виражальними засобами
радіо, багата на емоції, яскраві звукові замальовки сучасної України. Зазначений
проєкт цінний тим, що розповідає про добрі справи, успішних сучасників, несе
потужний потенціал позитивної інформації, особливо запитаний слухачами на тлі
переважаючого інформаційного негативу.
До такої низки програм, покликаних генерувати оптимістичні слухацькі
настрої, можна віднести і серію документальних радіофільмів – системну низку
передач про конкретні результати однієї з небагатьох успішних в Україні реформ
на прикладі практичних позитивних змін у сільській глибинці.
Протягом року слухачі почули 17 спецефірів Українського радіо, у
середньому раз на три тижні. Це створювало ефект особливо уважного
інформаційного супроводу Українським радіо ключових подій року, до яких був
прикутий підвищений суспільний інтерес. Це такі спецпроєкти:
‒ Сьогодні. Вибори;
‒ Національна радіодискусія «Чия земля?»;
‒ Радійні історії. До 95-річчя Українського радіо: ексклюзивні інтерв’ю;
‒ «Говорить Харків!» Історична реконструкція
Українського радіо;

першого радіоефіру

83

‒ Радіовечірка. Концерт з нагоди 95-річчя Українського радіо;
‒ 86-ті роковини пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в
Україні;
‒ Спецпроєкт «Від Нормандії до Парижа: година потягом чи п’ять років
через війну»;
‒ Радіодиктант національної єдності;
‒ 100 років Соборності України;
‒ Шевченківський тиждень на Українському радіо;
‒ Сьогодні. День Незалежності;
‒ Дискусійний радіопроєкт «Спільний простір»;
‒ Спецпроєкт до Дня пам’яті жертв Голокосту;
‒ Спецпроєкт до Дня пам’яті Героїв Крут;
‒ Євробачення;
‒ Форум «Відповідальний діалог бізнесу та політиків»;
‒ Круглий стіл «Чиє сміття?». Шляхи розв’язання проблеми управління
відходами.
В окремих випадках доводилося реалізовувати особливо складні форми
мовлення, чого Українським радіо досі не робилося. Так у день 95-річчя
Українського радіо з Харкова, звідки почалося мовлення, було організовано
історичну реконструкція першого радіоефіру Українського радіо. Події 95-річної
давнини були відтворені саме на тому місці, звідки прозвучала перша передача
Українського радіо. Вперше у прямому ефірі вдалося успішно реалізувати
надзвичайно складний творчий задум з використанням акторської гри, живого
музичного ансамблю, історичних документів. Щось подібне раніше могло бути
здійснене лише у запису. Слухачі були попереджені, що все відбувається наживо,
це викликало величезний інтерес і стало перлиною серед низки передач,
присвячених 95-річчю Українського радіо.
2019 рік став переломним щодо істотного піднесення мобільності
Українського радіо, яке активно висвітлювало наживо низку подій, що опинялися у
центрі суспільної уваги:
‒ Донбас Медіа Форум: журналістські стандарти, як протидіяти фейкам і
ворожій пропаганді;
‒ ІT Arena 2019 – найбільша ІТ-конференція України та Східної Європи;
‒ PlatForum: діалог влади та громадянського суспільства задля прискорення
проєвропейських реформ в Україні;
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‒ Форум у Краматорську «Ефективне місцеве самоврядування як запорука
демократичної та правової держави»;
‒ Українське радіо на конкурсі кращих практик місцевого самоврядування;
‒ TEDxKyiv;
‒ Економічний форум «Агропорт-2019»;
‒ Форум розвитку громад «Сила села» в Ужгороді;
‒ IV Форум місцевого розвитку в Трускавці;
‒ 7-й Всеукраїнський форум місцевого самоврядування у Львові;
‒ Київський міжнародний економічний форум;
‒ Шведсько-український бізнес-форум;
‒ Міжнародний економіко-гуманітарний форум Ukrainian ID;
‒ 15-й Український муніципальний форум.
Прямі трансляції зазначених подій не лише забезпечували слухачам доступ
до оперативної та ексклюзивної інформації, але й додавали значущості самим
подіям через увагу до них Суспільного радіо.
Зростання кількісних показників нового рівня мовлення стало міцним
ґрунтом для досягнення нових якісних показників. Українське радіо вперше
висвітлювало зміну влади в Україні у статусі Суспільного мовника. Висвітлення
виборів Президента України та народних депутатів стало зразком втілення
європейських стандартів журналістики та цінностей Суспільного мовлення, що
забезпечило Українському радіо авторитет об’єктивного та неупередженого засобу
масової інформації, який може бути взірцем у висвітленні доленосних історичних
подій.
Досягнення нового рівня якості мовлення дало змогу забезпечити модерне
переосмислення та наповнення проєктів, які упродовж багатьох років звучать на
Українському радіо. Серед таких проєктів, насамперед, прямі трансляції пленарних
засідань Верховної Ради України. Новаторська робота редакторської групи та
політичного оглядача у студії дозволила по-новому висвітлювати події з
парламентської зали. Оперативний коментар наприкінці кожної години та
добирання найцікавіших звукових цитат, що лунали з трибуни, дозволили навіть
тим слухачам, які не дуже уважно слухають трансляцію сесії, у яких вона може
звучати фоном, одержувати щогодини живу квінтесенцію подій у сесійній залі та
чітко розуміти, що там відбувається.
Традиційний багаторічний Всеукраїнський радіодиктант національної
єдності також вийшов цього року на новий рівень якості. Завдяки впровадженню
новітніх інформаційних технологій вдалося максимально скоротити час обробки
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слухацьких листів та швидко визначати переможців, що збільшило інтерес до цієї
патріотичної акції Українського радіо. У результаті «радіодиктант» став
найпопулярнішим google-запитом в українському сегменті 08 листопада 2019 року.
Одним з яскравих прикладів зростання якісних показників Українського радіо
стало відкриття його Youtube-каналу, що дало змогу долучити Українське радіо до
низки технологічно просунутих сучасних ЗМІ.
UɅ: Радіо Промінь
 Нові проєкти, запущені «з нуля» (прямий ефір та продакшен):
‒ Шоу нової української музики «Селекція» (щотижневий музичний чарт) –
24 години;
‒ Щотижнева двогодинна україномовна адаптація всесвітнього шоу
«Selector», вироблена спільно з Британською радою (адаптація ведучої BBC Radio
Extra 1 Jamz Suprenova) – 16 годин;
‒ Єдине в Україні радіостендап-шоу «ГомінАут» – 6 годин (приблизно 100
випусків);
‒ Радіоверсія телешоу Майкла Щура «#@)₴?$0» (96 випусків по 4 хв);
‒ Третій сезон програми про історію сучасної української музики від 1990 до
сьогодення «Антологія. Український альбом» (12 випусків – 12 годин);
‒ Щоденні ексклюзивні «Музичні новини на UɅ: Радіо Промінь (90 випусків
по 3 хв);
‒ Радіодайджест соцмереж «Недоблогери» (48 випусків по 3 хв);
‒ Лінійка програм про сучасне вітчизняне та зарубіжне кіно «Віра в кіно»
(144 випуски по 3 хв);
‒ Щотижнева тригодинна розважальна програма «БобінаParty» (36 год,
12 випусків);
‒ Новий сезон програми про ЗСЖ «Без стереотипів з Іриною Коваль»
(108 випусків по 3 хв);
‒ Нова спортивна інформаційна програма «Майстри спорту» (32 випуски
по 15 хв);
Крім того, упродовж 2019 року UɅ: Радіо Промінь підготовано серію
спецпроєктів, що прозвучали в ефірі радіостанції:
 «Політроль» – з 25.02.2019 по 26.03.2019, у будні, 22 випуски по 3 хв
(1 год 06 хв);
 «Жінки які досягли більшого» – 08.03.2019, 15 начиток по 1 хв 20 с (20 хв);
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 День народження UɅ: Радіо Промінь – 22.04.2019, 10:00 – 19:00 (9 год);
 «Щоденники «Євробачення» – 14.05.2019, 22:00 – 00:20 (2 год 20 хв);
16.05.2019, 22:00 – 00:20 (2 год 20 хв); 18.05.2019, 22:00 – 02:00 (4 год);
 Спецпроєкт до інавгурації Президента України – 20.05.2019, 09:00 – 11:00
(2 год);
 «Парламентський бестіарій» – з 08.07.2019 по 19.07.2019, у будні,
10 випусків по 3 хв (30 хв);
 Підсумки парламентських виборів – 22.07.2019, 09:00 – 11:00 (2 год);
 Марафон до Дня Незалежності України – 24.08.2019, 08:00 – 20:00 (12 год);
 Спецефір до 30-річчя фестивалю «Червона Рута» – 24.09.2019, 10:00 –
12:00 (2 год);
 Марафон до «Дня захисника України» – 14.10.2019, 09:00 – 13:00 (4 год);
 Спецпроєкт до Дня пам’яті жертв голодоморів 23.11.2019, 10:00 – 12:00
(2 год).
UɅ: Радіо Промінь підготувало 25 прямих трансляцій футбольних матчів за
участю українських клубів у чемпіонаті та в розіграші єврокубкових турнірів.
У спортивних випусках та спеціальних проєктах регулярно висвітлювалися події:
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду (м. Київ), чемпіонат світу з хокею (група «С»),
дефлімпійські ігри в Італії, Європейські ігри в Мінську, чемпіонати світу та Європи
з різних видів спорту, відбірковий етап Чемпіонату Європи з футболу 2020. До
участі у програмах залучалися спортсмени, переможці та учасники змагань, їхні
тренери та футбольні функціонери. За підсумками спортивного року програма
«Майстри спорту» визнана найкращою програмою року на спортивну тематику в
Україні за версією Національного Олімпійського комітету України.
10 жовтня 2019 року UɅ: Радіо Промінь здобуло 38 FM-частот у 22 областях
України, в тому числі в 15 обласних центрах.
У прямих ефірах UɅ: Радіо Промінь упродовж 2019 року побували 132
українські гурти та виконавці. Спікерами прямих ефірів були: «Бумбокс», «ТНМК»,
ВВ, Latexfauna, «Тартак», Kozak System, Pianoboy, Тарас Петриненко,
«БезОбмежень», Христина Соловій, «Один в каное», Dakh Daughters, «ДахаБраха»,
«Жадан і Собаки», Lama, Юлія Лорд, О.Тorvald.
У межах проєкту «Промінь рекомендує» за рік українські музиканти
презентували понад 80 нових треків ексклюзивно.
Радіоканал став інформаційним партнером «Студентського
вакансій», де зосереджена відповідна цільова аудиторія.

ярмарку
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 У 2019 році UɅ: Радіо Промінь спільно з UɅ: Радіо Культура
підготувало і провело такі заходи:
‒ концерт «Антологія української поезії: від Тичини до Жадана» (за участю
Марії Бурмаки і Тараса Чубая);
‒ концерт Марії Бурмаки із Симфонічним оркестром Українського радіо
«Ніжно. Тихо. Голосно»;
‒ концерт Юрія Андруховича та групи «Карбідо».
У червні 2019 року власними силами радіостанції ми провели інтерактивну
вечірку «1 рік шоу «НеПроБудні» за участю гуртів «Фіолет», Tonka та Letay.
Цього року музична редакція UɅ: Радіо Промінь увійшла до складу
експертної групи всеукраїнської музичної премії «Yuna» – тим самим ми мали
змогу впливати на визначення гідних переможців серед вітчизняних музикантів.
Фахівців UɅ: Радіо Промінь запрошують на проведення майстер-класів та
воркшопів з журналістської та дикторської майстерності до провідних фахових
вищих навчальних закладів України.
UɅ: Радіо Культура
 35 годин наживо з Книжкового Арсеналу в Києві.
 23 години наживо з Book Forum у Львові.
 12 годин наживо з Book Space у Дніпрі.
 10 годин наживо з «Острів Європа» у Вінниці.
 8 годин у спецпроєкті «Подолання гравітації» в Мистецькому арсеналі.
 3 години з конференції про авангард і Малевича.
 3 години наживо з МЦКМ – ексклюзивна трансляція творчого вечора Сергія
Жадана.
 2 години з виставки «Революціонуймо» до 5-річчя Євромайдану.
 2 години з виставки «Дивовижні історії Криму» до 5-річчя від початку
анексії.
 Наживо відкриття філармонії в Харкові.
Всього проведено 100 годин виїзних ефірів.
Протягом 2019 року ми підготували радіодраму за п’єсами-переможцями
українсько-британського конкурсу «Радіодрама UA/UK», які було оголошено
13 січня 2019 року. Всього поставлено 4 радіодрами:
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 радіоп’єса Дмитра Тернового «Палата номер сім»;
 радіоп’єса Юлії Ємець-Доброносової «Три хвилини слави»;
 радіоп’єса Яни Коструліної «Сьома хвилина»;
 радіоп’єса «Голос» Ірини Борисюк – переможиці конкурсу «Радіодрама
UA/UK».
4 квітня 2019 року за результатами засідання Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення UɅ: Радіо Культура отримало частоту для
мовлення в місті Києві. У вересні розпочали мовлення.
10 жовтня UɅ: Радіо Культура виграло 15 FM-частот у 13 областях, у тому
числі в 9 обласних центрах, на форматному конкурсі Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення для культурно-мистецької радіостанції.
UɅ: Радіо Культура протягом 2019 року проявило себе як надійний партнер
для співпраці. Наприклад, ми успішно виконали домовленості в рамках роботи
британсько-українського конкурсу «Радіодрама UA/UK»: надали членів журі для
оцінювання рукописів, відібрали переможців, вчасно поставили п’єси, залучивши
акторів-зірок до роботи над постановками.
Також UɅ: Радіо Культура спільно з UɅ: Радіо Промінь організувало в БЗЗ
концерт Марії Бурмаки та Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою
Володимира Шейка «Ніжно. Тихо. Голосно», що відбувся 16 травня 2019 року.
UɅ: Радіо Культура посилило свою видимість як єдиний радіомовник про
культуру.
За показник можуть правити наші угоди про інформаційне партнерство – до
нас частіше стали звертатися з проханням про партнерство, тому й угод було
підписано більше. Окремо хочеться сказати, що ми розвивали великі річні
партнерства з впливовими інституціями – Український ПЕН, Мистецький арсенал,
угоди про співпрацю з Українським культурним фондом і British Council.
Яскравим прикладом також є отримання дозволів на трансляцію
ексклюзивних подій – відкриття Харківської філармонії (наживо влітку 2019 року),
творчий вечір Сергія Жадана (наживо в серпні 2019 року з МЦКМ).
Також до створення радіодрам та інших радіопостановок було залучено
акторів-зірок: Римму Зюбіну, Ольгу Сумську, Наталю Сумську, Олексія
Богдановича, Дмитра Лінартовича, Євгена Нищука, Анжеліку Савченко, Сергія
Калантая, Олександра Ігнатушу та інших.
Протягом 2019 року відомі письменники Андрій Курков, Андрій Кокотюха,
Владислав Івченко створили спеціально для UɅ: Радіо Культура сценарії
радіодетективів, робота над постановкою яких відбуватиметься протягом 2020
року.

89

Режисерка радіовистав Нелля Даниленко та звукорежисерка Олена Єфимчук
стали лауреатами Міжгародної премії імені Івана Франка, здобувши перемогу в
номінації «За кращий твір у радіомовній сфері». Серед їхніх робіт відзначили
документально-художній
радіофільм «Валерій Марченко.
Дорога до вічності», де Нелля
Даниленко – автор сценарію і
режисер, а Олена Єфимчук –
звукорежисер.
Наприклад,
отримання
Володимиром
Шейком
Національної премії імені Тараса
Шевченка за створення контенту
для
художнього
фонду
Українського радіо. Це означає, що визнання має і робота наших музичних
редакцій, які сприяють створенню такого контенту.
Інший показник – запрошення наших журналістів на важливі міжнародні
події з боку впливових інституцій. Наприклад, Український інститут книги
запросив у пул преси нашого репортера на книжковий ярмарок у Франкфурті
(найбільша літературна подія у світі); Український інститут запросив у пул преси
нашого репортера на першу міжнародну конференцію про українсько-австрійські
культурні взаємини та історичну пам’ять (за участі топових спікерів – Сергія
Плохія, Філіпа Сендса тощо). Так само на запрошення Берлінського кінофестивалю
поїхала для підготовки репортажів та ексклюзивних інтерв’ю Катерина
Толокольнікова.
Важливий показник – залучення наших колег Світлани Свиридко-Сєрової,
Наталі Коломієць, Неллі Даниленко як тренерок зі створення радіодрами в рамках
«Лабораторії драматургії», резиденції для драматургів, що відбувалася 30 жовтня –
03 листопада 2019 року. «Лабораторія» була проведена Спілкою театральних діячів
у співпраці з театром на Лівому березі. Нашими колегами було проведено воркшопи
з тем «Радіодрама в сучасному театральному просторі. Створення радіодрарми на
UɅ: Радіо Культура та «Документально-художній радіофільм: від задуму до
фінального акорду».
Радіо-продакшн
 Забезпечено подачу сигналу до нових FM-передавачів UɅ: Радіо Промінь та
UɅ: Радіо Культура в місті Києві.
 Здійснено закупівлю обладнання та проведено процедури з формування
технічної документації на тендер.
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 Забезпечено координацію прокладання ВОЛЗ до передавачів.
 Встановлено блоки декодування сигналу на передавальному центрі.
 Оптимізовано схеми взаємодії пристроїв кодування в Інтернеті та для
операторів зв’язку сигналу радіостанцій «Українське радіо. Голос Києва» та «Голос
Донбасу».
 Створено та уніфіковано сервіси онлайн-мовлення радіоканалів «Українське
радіо. Регіони». На сайтах УР та регіональних філій запрацювали Інтернет-потоки
радіостанцій регіонів.
 Створено регламент моніторингу доступності сервісів-передавачів регіонів
та онлайн-потоків радіомовлення з філій ПАТ «НСТУ». Запрацював сервер
моніторингу задля вчасного реагування на повідомлення про інциденти і вирішення
проблем зі стабільністю мовлення.

Позастудійне виробництво
 Здійснення включень до прямого ефіру, зокрема регіональних
радіостудій ПАТ «НСТУ» Ця технологія, яка раніше використовувалася для
резервування основних каналів передачі сигналу, у 2019 році використовувалася
для здійснення трансляцій та записів за допомогою лише мережі Інтернет. Це
дозволило технічно реалізувати насамперед такі проєкти, як «Вся країна» та
«Небайдужі» (УР-1), загальний обсяг яких протягом року становив понад 150
включень. За допомогою такої технології здійснені прямі ефіри в режимі виїзної
студії для висвітлення головних культурних та суспільно-політичних подій
України. Серед багатьох спецпроєктів цього року можна виділити здійснення
багатоденних прямих ефірів з Книжкового Арсеналу, Львівського Book Forum,
Фестивалів «Бук спейс» у Дніпрі та «Острів Європа» у Вінниці, «Донбас медіа
форум» у Харкові. Вперше була здійснена пряма трансляція з бібліотеки
ім. В.І.Вернадського у рамках проєкту «Радіодиктант – 2019». Була здійснена
пряма трансляція «Параду концертів» в рамках міжнародного проєкту «Рік
музики Мирослава Скорика» із зали нової Харківської державної філармонії.
Також було здійснено традиційні радіотрансляції футбольних матчів Ліги
Чемпіонів та Ліги Європи УЄФА (10).
 Здійснення трансляцій та записів зі стаціонарних та напівстаціонарних
трансляційних пунктів. Використовуючи наявні технічні засоби, здійснювалися
прямі трансляції сесій Верховної Ради України (97), головних концертних подій з
Національної опери України (8). Серед здійснених робіт слід наголосити на
високохудожніх записах і трансляціях концертів музичних колективів з
Національної філармонії України (8) та Національної музичної академії (6). Також
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варті уваги такі позастудійні заходи, як записи вистав в Національному центрі
Олександра Довженка та театрі «Золоті ворота» (3), виїзні записи актуальних
інтерв’ю з представниками органів державно влади та іншими діячами (10).
Серед досягнень 2019 року можна виокремити здійснення оновлення
програмного забезпечення наявного трансляційного обладнання. Це дало змогу
вперше використати новітню технологію IP-Streaming на апаратному рівні із
забезпеченням відмінних параметрів якості звукового сигналу. У майбутньому ця
технологія має витіснити застарілі та вартісні дротові канали передачі звуку
стандарту ISDN.
Творчо-виробниче об’єднання «Музика»
У 2019 році творчо-виробниче об’єднання «Музика» (ТВО «Музика»)
організувало та провело 78 концертів у Великій концертній залі Будинку
звукозапису Українського радіо (БЗЗ). Більшу частину концертних заходів
проведено за участю колективів, що входять до складу ТВО «Музика», а саме:
Заслуженого академічного симфонічного оркестру, Академічного оркестру
народної та популярної музики та Академічної хорової капели Українського радіо.
Діяльність ТВО «Музика» у 2019 році було спрямовано на:
 збільшення обсягів виробництва власного
контенту з метою подальшої багаторазової
трансляції на платформах ПАТ «НСТУ»;
 збільшення надходжень за надання послуг
звукозапису, виступи художніх колективів на
замовлення та від реалізації квитків на концерти,
що відбуваються в БЗЗ;
– позиціонування
та
репутацію Великої концертної
студії БЗЗ як концертного
майданчика;
– позиціонування
та
репутація
БЗЗ
серед
музикантів, композиторів та
інших споживачів послуг
якісного звукозапису;
– затребуваність
контенту, що виробляється
ТВО «Музика», зокрема EBU.
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У 2019 році було продовжено курс на зменшення вартості контенту, що
виробляється ТВО «Музика», як за рахунок збільшення кількості реалізованих
квитків, так і за рахунок залучення до участі у створенні контенту для ПАТ «НСТУ»
зовнішніх колективів та виконавців.
Серед власних проєктів, що стали
рекордсменами 2019 року з продажу
квитків, варто назвати Ювілейний
концерт до 95-річчя Українського радіо
за участю Симфонічного оркестру
Українського радіо (45 180 грн., що
становить близько 70% витратної
частини)
та
проєкт
«Джазовий
лускунчик» (29 993 грн., що становить
близько 80% від витрат на захід).
Суттєво зросла впізнаваність та позитивна репутація БЗЗ серед професійних
музикантів. 2019 року тут відбулися ключові події відомих міжнародних та
українських музичних фестивалів. У вересні в рамках музичного фестивалю
KyivMusicFest відбулася низка концертів, у тому числі за участю всесвітньо
відомого режисера Кшиштофа Зануссі та Симфонічного оркестру Українського
радіо під орудою Володимира Шейка, присвячена творчості видатного польського
композитора Войцеха Кілляра.
Значущим також став проєкт-присвята пам’яті Героїв Небесної Сотні «Шлях
до свободи» за участю сестер Тельнюк, Євгена Нищука та Симфонічного оркестру
Українського радіо.

2019 рік був щедрим на ювілейні дати: Заслужений академічний симфонічний
оркестр та Академічний оркестр народної та популярної музики святкували свої 90річчя, а Українське радіо – 95-річчя. Усі три дати було відзначено урочистими
концертами за участю зірок оперної сцени, таких як Сергій Магера, Наталія
Николаїшин, Валентин Дитюк, Андрій Маслаков, Людмила Монастирська.
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Ювілейний концерт до 95-річчя Українського радіо розпочав новорічний
телеефір – 2020 на UɅ: ПЕРШИЙ.
У постійному творчому пошуку перебуває Академічний оркестр народної та
популярної музики. 2019 рік відзначився для оркестру спільними проєктами з
популярним ведучим Українського радіо Романом Колядою «Коляда у вересні», а у
грудні пролунали колядки у авторській обробці композитора Богдана Кривопуста
спільно з зірковою Русланою Лоцман.
Академічна хорова капела підготувала яскравий, по-справжньому святковий
концерт
«Christmas
Carol»
за
участю
співачки, композиторки,
поп-джаз-виконавиці
Джини Вільямс (Канада),
що був присвячений
Різдву.
Також
варто
згадати
про
проєкт
хорової капели «Ода
музиці», присвячений творчості видатної української композиторки Лесі Дичко, що
пройшов на високому художньо-мистецькому рівні. Хорова капела Українського
радіо стала лауреатом державної премії ім. Миколи Леонтовича за великий внесок
в українську хорову культуру.
Успішно тривають два загальнонаціональних проєкти «Я – Віртуоз!» та
«Симфонічний мейнстрім», спрямованих на допомогу молодим талантам та
популярізацію сучасної української академічної класики.
2019 року частими гостями БЗЗ стали зірки сучасної української музики,
зокрема повернувся та працює над новим альбомом «Океану Ельзи» Святослав
Вакарчук, записав Гімн України з оркестром Оксани Линів гурт «Dzidzio»,
записував свою музику Дід’є Моруані, постійно робить записи Христина Соловій.
Загальний дохід від діяльності ТВО «Музика» у 2019 році становив майже
2,5 млн грн з ПДВ, що на 56% більше, ніж у 2018 році.
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РЕГІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ
 Затверджено Концепцію регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на
2020 – 2021 роки;
 Парламентські вибори:
276 програм до парламентських виборів
«Виборчий округ. Співбесіда»;
853 кандидати
258 год прямих ефірів;
2 год 45 хв – спеціальний передвиборчий
проєкт UɅ: КРИМ;
199 прямоефірних звітів посадовців всіх
рівнів у проєкті «Звіти.Наживо»;
131 випуск аналітики діяльності народних
депутатів
«мажоритарників»
у
проєкті
«Виборчий округ»
100 питань кандидатам у президенти для
проєкту «Зворотний відлік»
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100 думок мешканців про суспільно-політичне життя країни для проєкту
«Зворотний відлік». «Зворотний відлік» перекладено кримськотатарською та
румунською мовами;
39 виїзних студій;
46 проєктів з використанням ПТС;
 160 міжпрограмок до важливих та святкових дат:
‒ «25 причин любити вчителя» – 28 роликів;
‒ #Ялинки_України2020 – 25 роликів;
‒ «Шевченко в епізодах» – 4 ролики;
‒ «Якщо віриш у себе» – 13 роликів;
‒ «Суспільне: коли разом» – 9 роликів;
‒ «Подільські колядки та щедрівки» – 10 роликів;
‒ «Монологи війни» – 4 ролики;
‒ «Я можу» – 5 роликів;
‒ «Переклади Шевченка» – 5 роликів;
‒ «Васильківська Майоліка» – 15 роликів;
‒ «Україна – різноманітна і толерантна» – 4 ролики;
‒ «Актуальний Шевченко» – 17 роликів;
‒ «Чорнобиль 33» – 2 ролики;
‒ «Поезія війни» – 6 роликів;
‒ «Президентська колиска» – 6 роликів;
‒ «Парламентські вибори» – 7 роликів.
 2 документальні фільми
‒ UɅ: ЧЕРНІГІВ – «Шльончик: майстер – золоті руки»;
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‒ UɅ: ХЕРСОН – документальний фільм про громадську активістку
Катерину Гандзюк – «Катя»

 1 документальний цикл
UɅ: ДОНБАС – «Повернути Донбас» 11 серій

 10 проєктів запущено у виробництво під ключ на аутсорсі.
 Спецпроєкти:
UɅ: КРИМ:
‒ до дня рідної мови (кримськотатарською) (1 год 09 хв);
‒ «Крим: 5 років спротиву російській окупації» марафон (8 год)
‒ «КРИМ: ВИГНАННЯ» (8 годин 30 хв);
‒ «Вечірнє шоу з Майклом Щуром» до Дня кримськотатарського прапору;
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‒ «Кримський дім об’єднує серця» (2 частини, 3 години ефіру);
UɅ: ЗАПОРІЖЖЯ:
– «Квартирник» (4 год);
UɅ: ТЕРНОПІЛЬ:
– «ЗміниТи» (6 випусків та зустрічей з аудиторією каналу);
UɅ: ДОНБАС:
– телеміст «Формула Донбасу»;
– «Форум єдності» в Маріуполі;
UɅ: РЕГІОНИ:
– «Земельна реформа».
 Відкритий конкурс проєктів для локальних продакшенів:
‒ 70 проєктів пройшли відбір;
‒ 18 проєктів будуть виготовлені за кошти Суспільного в 2020 році;
‒ 16 проєктів шукають фінансову підтримку партнерів;
‒ 1380 годин аналізу аудіо- та відеоконтенту регіональних філій щодо
дотримання стандартів Суспільного мовлення;
‒ 8 координаційних зустрічей керівництва філій;
‒ представники всіх регіональних філій – учасники «Львів медіафорум» та
«Донбас медіафорум»;
‒ 7 унікальних тренінгових програм для працівників регіональних редакцій
творчих груп «Тема дня», «Радіо», «Ранок», лінійних продюсерів радіо та
телебачення, а також для працівників редакцій мовлення національних
меншин;
‒ створення та налагодження роботи нового структурного підрозділу –
дирекції регіонального мовлення;
‒ партнерства з виробниками контенту;
‒ організація та проведення відкритого конкурсу проєктів в усіх регіонах
країни;
‒ супровід та реалізація грантових проєктів «Спільно» та «Регіональні
дебати»;
‒ розроблення та публікація політик щодо висвітлення гендерних питань і
конфлікту в медіа.
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UɅ: КРИМ
 250 випусків новин українською мовою.
 229 випусків новин кримськотатарською мовою.
 229 випусків новин російською мовою.

 230 випусків аналітичного ток-шоу «Тема
дня».
 3 прямоефірних спецпроєкти, які одночасно
транслювалися на UA: ПЕРШИЙ та в усіх
регіональних філіях Суспільного мовника.
 16 випусків токшоу «Coming out з Ларисою Волошиною» для
телевізійної платформи з адаптацією для digitalплатформ.
 Закупівля
та
розміщення в ефірі
першого
художнього
фільму
для
кримськотатарською мовою «Хидир деде».

дітей

 1 000 000 переглядів відео у Facebook загалом.
 У 2 рази зросла
кількість підписників
на Facebook-сторінці.
 Виробництво на аутсорсі під ключ циклу
програм «12 янтиків».
 Аудиторія взаємодії: 30/60 відсотків.
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 Спецпроєкт «Крим: 5 років
спротиву
російській
окупації»,
присвячений подіям 26 лютого 2014
року в АР Крим
7-годинний розмовний марафон зі
свідками та учасниками на теми: події
26 лютого 2014 року в Криму; громадський
спротив, що триває донині; наближення до
деокупації;
теми
утворення
кримськотатарської
автономії
та
міжнародної політики щодо АР Крим. В обговоренні тем брали участь журналісти,
адвокати експерти, громадські діячі, політики та учасники подій. Під час
обговорення теми міжнародної політики України щодо Криму в ефір завітала
депутатка Європарламенту Ребека Гармс.
У завершальній частині спецпроєкту транслювався виступ спеціального
представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера з
будівлі київського Мистецького арсеналу.

 Спецпроєкт «18 травня
кримськотатарського народу»

–

День

пам’яті

жертв

геноциду

‒ 8 годин 30 хвилин марафону, присвяченого 75 річниці геноциду корінного
народу України. Обговорення історичної події з провідними експертами з
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соціальної психології та історії, культури кримських татар з сучасними
кримськотатарськими
поетами
та
літературознавцями; онлайн екскурсії
виставкою «Вкрадений Крим»;
‒ пряма трансляція перформансуінтервенції
«Devam»
з
Київського
залізничого вокзалу та обговорення з
режисеркою Галиною Джикаєвою;
– постійні включення журналістів з
окупованого Криму; включення в ефір стрінгерів, активістів та політиків з
окупованого Криму, Туреччини, Німеччини, Канади; включення журналістів
(автопробіг Києвом);
‒ пряма трансляція традиційного жалобного мітингу з майдану
Незалежності; відеоісторії очевидців депортації; пряма трансляція щорічного
«Реквієму» за участю Президента України; трансляція мапінгу з ВДНГ.
 Спецпроєкт «26 червня – День прапору кримських татар»
Годинне лейт-найт-шоу до Дня прапора кримських татар. Ведучий Майкл
Щур цікавився історією кримських татар, початком
святкування кримськотатарського прапору, визнанням
геноциду кримськотатарського народу в Україні, Латвії
та Литві з його лідером – народним депутатом України
Мустафою Джемілевим та послом Литви в Україні
Марюсом Януконісом.
Знайомилися з Наріманом Алієвим –
режисером та Ахтемом Сеітаблаєвим – головним
актором українського драматичного фільму
«Додому», який брав участь в конкурсній
програмі «Особливий погляд» Канського
міжнародного
кінофестивалю
та
став
національним претендентом від України на
премію «Оскар» за найкращий фільм
іноземною мовою.
Під час розмови гості насолоджувалися
українською та кримськотатарською музикою.
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 Спецпроєкт «Переклади Шевченка»
До дня народження Т. Г. Шевченка команда UA: КРИМ приєдналася до
всеукраїнського проєкту #переклади_шевченка і прочитала твори поета
кримськотатарською мовою.

 Спецпроєкт «Кримський дім об’єднує серця – 2019»
25
серпня
було
записано
концерт
під
відкритим
небом
з
кримськотатарськими
та
українськими виконавцями.
Концерт вийшов в ефір на
всіх регіональних телеканалах Суспільного.

Мовлення національних меншин
 Запрацював Координаційний центр мовлення національних меншин,
активна діяльність якого розпочалася в листопаді 2019 року, визначено ключові
завдання на 2020 рік.
 Проведено 3 зустрічі з представниками національних спільнот (польська та
чеська спільноти в повному складі (представлення на зустрічі – вся Україна).
Вірменська, польська, чеська, німецька, азербайджанська – представники спільнот
Житомирської області (зустріч у Житомирі).
 Сформовано контактну базу представників національних спільнот України
і розпочато комунікацію з ними для створення спільних проєктів.
 Розроблено 2 міжрегіональні проєкти, які вироблятимуть редакції
мовлення національних меншин у регіонах (Одеса, Чернівці, Закарпаття).
 20 народних казок національних меншин начитано українською мовою для
радіо та сайту (проєкт «UɅ: КАЗКИ» – продовження проєкту «100 казок», що
озвучили українські відомі особистості та лідери суспільної думки).
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 Проєкт єврейської національної спільноти «Люди є» пройшов конкурсний
відбір на Суспільному.
 1964 випуски пізнавальної рубрики в ранкових ефірах регіональних філій –
«Слово дня». Мови національних спільнот: кримськотатарська, польська, німецька,
єврейська, вірменська, болгарська, грузинська, румунська, ромська, русинська,
російська, турецька, китайська, словацька, угорська, азербайджанська, грецька,
чеська, білоруська.
 Створено тематично-подієвий календар для редакцій національних
спільнот у регіонах з пропозиціями спільних спецпроєктів або ж цікавих тем для
них.
 Налагоджено комунікацію з редакціями національного мовлення в регіонах
(Одеса, Чернівці, Закарпаття).
 Створено спецпроєкти: «День рідної мови», «Переклади Шевченка»,
«Чорнобиль 33», «25 причин любити вчителя».
 Створено тематичні спецпроєкти із залученням
національних меншин як експертів та спікерів ефірів.

представників

У листопаді 2019 року створено Координаційний центр мовлення
національних меншин. До кінця року було проведено 3 зустрічі з представниками
національних спільнот України: 2 зустрічі в центральній дирекції – польська та
чеська національні спільноти, 1 – виїзна (у Житомирській філії Суспільного) –
з представниками вірменської, польської, чеської, німецької та азербайджанської
національних спільнот області.

За підсумками цих зустрічей визначено жанри та теми міжрегіональних
проєктів та спецпроєктів для національних спільнот та про національні спільноти.
За підсумками зустрічі з Офісом Ради Європи заплановано тижневе навчання
(хакатон) для представників національних спільнот з медіаменеджменту
«Медіапроєкт – від ідеї до реалізації» (початок навчання –02 березня 2020 року).
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Заплановано проміжне дослідження одного з векторів цільової аудиторії – «Яким
способом національні спільноти споживають контент».
Проаналізовано контент, який виробляють редакції в регіональних філіях
(Одеса, Чернівці, Закарпаття) – відбувається співпраця з продюсерами філій щодо
покращення якості контенту, його промоція та створення окремого контенту для
діджитал-платформ.
Виготовлено міжрегіональні та загальнонаціональні спецпроєкти, у яких
взяли участь представники національних спільнот:
– спецпроєкт до Дня
17 національних спільнот;

рідної

мови

–

взяли

участь

представники

– спецпроєкт «Переклади Шевченка» – відеоролики перекладів Шевченка
кримськотатарською, угорською, румунською та гагаузькою мовами;
– спецпроєкт «Чорнобиль 33» – опитування трьох поколінь українців про
Чорнобильську трагедію (серед них – представники національних меншин), що
транслювався на телеплатформі та в соціальних мережах);

– спецпроєкт «25 причин любити вчителя» – взяли участь 7 представників
національних спільнот.
 Тематичні спецефіри. Представники
національних спільнот представлені як
експерти/спікери ефірів
‒ спецпроєкти
та
тематичні
ефіри
транслювали
на
регіональних
каналах
Суспільного до Дня пам’яті жертв голодоморів;
‒ 100 питань до кандидатів для проєкту
«Зворотний відлік»;
‒ 28 січня Миколаївська філія Суспільного
провела спецефір до Міжнародного дня пам’яті
жертв Голокосту в ранковому ефірі.
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 Детальніше про висвітлення мов національних спільнот у регіонах у
ранковому ефірі (рубрика «Слово дня»):
Миколаїв – 42 випуски, 7 національних спільнот (кримськотатарська,
польська, німецька, єврейська, вірменська, болгарська, грузинська);
Львів – 43 випуски, 5 національних спільнот (німецька, польська, грузинська,
кримськотатарська, єврейська);
Суми – 150 випусків, 10 національних спільнот;
Херсон – 275 випусків, 4
кримськотатарська, єврейська, німецька);

національні

спільноти

(польська,

Буковина – 42 випуски, 3 національні спільноти (румунська, турецька,
китайська);
Закарпаття – 275 випусків, 6 національних спільнот (русинська, російська,
ромська, словацька, румунська, угорська);
Карпати – 88 випусків, 3 національні спільноти (кримськотатарська,
грузинська, азербайджанська);
Кропивницький – єврейська та польська;
Дніпро – 92 випуски, 7 національних спільнот (вірменська, азербайджанська,
польська, грузинська, німецька, білоруська, грецька);
Вінниця – 90 випусків, 6 національних спільнот (польська, єврейська,
вірменська, білоруська, ромська, грузинська);
Черкаси – 200 випусків, 6 національних спільнот (польська, угорська,
єврейська, німецька, болгарська, білоруська);
Тернопіль – 165 випусків, 2 національні спільноти (німецька, польська);
Житомир – 275 випусків, 9 національних спільнот (євреї, вірмени, чехи,
поляки, німці, азербайджанці, сирійці, болгари, греки);
Харків – 60 випусків, (польська, грузинська, татарська, узбецька, ромська,
монгольська, єврейська, німецька, китайська, урду, грецька, арабська, вірменська);
Луцьк – 40 випусків, 4 національні спільноти (польська, чеська, білоруська,
німецька);
Запоріжжя – 127 випусків, 8 національних спільнот (болгарська, вірменська,
кримськотатарська, німецька, польська, турецька, чеська, єврейська).

105

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ
 Створено 22 регіональних сайти.
 Створено 2 мобільних додатки: suspilne.tv та suspilne.radio.
 Створено 100 казок для проєкту «UɅ: Казки».
 Створено близько 2000 діджитал-відео (перегляди за грудень – 14 500 000).
 Зростання охоплення соціальної мережі Facebook – 38%.
 Розроблено стратегію цифрових платформ 2020-2022.
 Створено новинну платформу.
 Оновлено корпоративний сайт.
 Створено портфель управління (бізнес-акаунт) Facebook-сторінками та

посібник ведення соціальної мережі Facebook.
 Успішно проведені трансляції біатлону на цифрових платформах.
 Розширено штат.
 Розроблено стратегію діджитал-новин.

До 01 липня 2019 року
створено та запущено 22
регіональні сайти та мобільні
додатки
suspilne.tv
та
suspilne.radio,
а
також
реалізована підтримка проєкту
«Зворотний відлік» на цифрових
платформах.
Спільно зі шведським
Суспільним мовником було
розроблено стратегію та технічне
завдання
діджитал-новин
і
запущена новинна платформа
suspilne.media. З грудня здійснюється щоденне наповнення новинної платформи.
Під новинну платформу створено сторінки «Суспільне Новини» в Telegram та
Instagram, забезпечується постійне ведення новинної сторінки у Facebook.
Результати за перший місяць – 666 тисяч переглядів та 300 тисяч унікальних
користувачів на сайті.
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Також оновлено корпоративний сайт corp.suspilne.media.

Зважаючи на високу популярність спецпроєкту «Казки», проєкт продовжено
на другий сезон, для чого було створено 100 казок з унікальними ілюстраціями та
аранжуванням. За концепцією проєкту голосами «Казок» стали популярні співаки,
режисери, ведучі.

Проведено аналіз ефективності сторінок в соціальній мережі Facebook,
ліквідовано неефективні сторінки, акумульовано сили на ефективних та потрібних.
Створено посібник з ведення соціальної мережі Facebook, уніфіковано всі
Facebook-сторінки, створено бізнес-акаунт (портфель управління) Суспільного,
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який охоплюватиме всі сторінки. За допомогою бізнес-акаунту налагоджено
ефективне опрацювання статистики та аналіз контенту.
Здійснюється постійна робота з наповнення сторінок в соціальних мережах та
створення спеціалізованого контенту для таких сторінок, як «Спорт», «Біатлон»,
«UɅ: ПЕРШИЙ», «Євробачення», «UɅ: Українське радіо», «UɅ: Радіо Промінь»,
«UɅ: Радіо Культура», забезпечення координації роботи 27 регіональних сторінок.
Організовано систематичне наповнення сайту та ютуб-каналу UɅ: ПЕРШИЙ.
Забезпечується створення нових та підтримка функціонування наявних доменних
імен, організація та проведення онлайн-трансляцій на цифрових платформах.
Створено генератор темплейтів з 200 шаблонами. Здійснено уніфікацію
візуального та відеооформлення сторінок відповідно до нового лого Суспільного.
Проведено аналіз ефективності сайтів, додатків, лендінгів, після чого було
створено нову архітектуру сайтів Суспільного, яка буде впроваджуватися протягом
2020 року.
Розроблено стратегію цифрових платформ на 2020-2022 роки, згідно з якою
сформовано контент-план на 2020 рік.
Реалізовано підтримку спецпроєктів «Пісенний конкурс «Євробачення»,
«Дитячий пісенний конкурс «Євробачення», «Біатлон» та спортивних трансляцій,
наприклад Чемпіонат світу U-20.

Спільно з регіональними філіями Суспільного у грудні були створені
діджитал-відео (короткі за хронометражем відео з кепшн-титрами). Загальна
кількість переглядів таких відео тільки за грудень 2019 року – 14 500 000.
Проаналізовано результати, зібрано дані, на підставі яких буде створюватися відео
в майбутньому.
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ
Стратегічне планування
 Робота з партнерами-провайдерами
Оновлено інформацію в базі даних провайдерів. Всього внесено до CRMсистеми 540 провайдерів, з них: 243 – активні, 280 – в роботі, 15 – припинило
діяльність, 2 – анулювало ліцензії. Забезпечено постійну актуалізацію таких даних.
Протягом 2019 року з партнерами-провайдерами підписано 76 договорів, з
них: 66 – з провайдерами програмної послуги та 10 – з ОТТ-провайдерами.
Підписано 20 додаткових угод. Зокрема, ініційовано підписання додаткових
угод з ОТТ-провайдерами з метою уніфікації порядку сплати контрагентами
винагороди за використання наданих ПАТ «НСТУ» невиключних прав на
ретрансляцію, розповсюдження та відтворення телерадіопрограм за допомогою
цифрової технології Over the Top (ОТТ), а також необхідності дотримання вимог
Антикорупційної програми ПАТ «НСТУ».
Прискорено час обробки запиту на підписання договору. Налагоджено процес
комунікації з контрагентами, з якими вже укладено договір (запит – відповідь з
будь-яких питань), зокрема щодо інформування стосовно подій і заходів
Суспільного, зміни технічних параметрів ретрансляції та логотипів; прямих
трансляцій подій (Олімпіада, біатлон, Євробачення тощо), отримання IP-сигналу
через Cosmanova для партнерів Суспільного, з якими укладено договір
(безоплатно), вирішення технічних проблем, впровадження спільних технічних
проєктів/розробок.
Моніторинг ОТТ-провайдерів стосовно ретрансляції
логотипів, виконання умов договору щодо трансляції.

каналів,

зміни

Виокремлена база контрагентів (провайдерів), з якими підписано договорів у
CRM-системі. Сформовано архів документів щодо роботи з провайдерами, зокрема
розроблено інструкцію з роботи в системі Suite CRM (з модулями «Провайдери»,
«Контрагенти», з субпанелями суміжних модулів, з модулем «Оператори») для
правильного використання пошуку та застосування фільтрів та функцій сортування.
Розроблено типовий договір для ОТТ-провайдерів, типовий договір про
ретрансляцію телерадіопрограм та зразки додаткових угод.
Налагоджено процес доставки сигналів каналів ПАТ «НСТУ» до провайдерів,
у зв’язку з чим розширена таблиця «Технічні характеристики доставки сигналу та
ретрансляції телерадіопрограм Ліцензіатом». Ініційовано затвердження розміру
винагороди за використання наданих ПАТ «НСТУ» невиключних прав на
ретрансляцію, розповсюдження та відтворення телерадіопрограм за допомогою
цифрової технології ОТТ.
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 Впровадження Suite CRM
‒ створено та налаштовано 13 модулів;
‒ створено робочі місця для 15 співробітників ПАТ «НСТУ»;
‒ надано доступ до системи для працівників 34-х структурних підрозділів:
23 філії та 11 підрозділів центральної дирекції;
‒ надано доступ до інформації працівникам суміжних підрозділів в режимі
онлайн;
 Стратегічне планування та бізнес-моделювання
‒ розроблено та описано 25 бізнес-процесів;
‒ розроблено стратегію
стейкхолдерами компанії.

ПАТ

«НСТУ»

до

2022

року

спільно

зі

‒ проведено 12 стратегічних сесій зі структурними підрозділами щодо
формування цілей підрозділу на 2020 рік з урахуванням стратегії компанії.
Стратегічний маркетинг
 Надіслано 1460 щоденних звітів (у 2018 році – 1100) та 104 тижневих
звіти (у 2018 році – 40)
Основним завдання управління дослідження аудиторії є надання інформації
про телеперегляд каналу UɅ: ПЕРШИЙ. Відповідно до завдань та потреб
працівників інших департаментів щоденно надсилаються 2 загальних звіти з
інформацією про перегляд, а також 1 загальний тижневий звіт.
Для працівників ТО розважального напряму надсилається додатковий звіт за
аудиторією 45+. Для дирекції інформаційного мовлення – звіт щодо перегляду новин.
 Проведено 5 фокус-групових досліджень (у 2018 році – 3)
У січні 2019 року проведено фокус-групове дослідження, метою якого було
тестування проєкту «Країна на смак». За результатами дослідження було внесено
зміни у фінальний вигляд проєкту.
Наступне дослідження стосувалося програми «Новини». Фінансувався проєкт
німецьким партнером Deutsche Welle. Аналогічне дослідження проведене у жовтні.
У березні 2019 року проведено фокус-групові інтерв’ю для тестування
проєкту «Перша шпальта», у квітні – програми «ЕнеЇда».
 Впроваджено дашборди, завдяки чому покращено сприйняття даних
Для поліпшення розуміння уподобань аудиторій опановано сервіс Google
Data Studio, який завдяки можливостям візуалізації та формування звітів сприяє
ефективнішому використанню даних.
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 Розпочато донорський проєкт щодо дослідження довіри до ЗМІ в
Україні в цілому та в окремих її регіонах
У співпраці зі шведськими колегами було проведено дослідження
медіаспоживання у Рівненській області, підготовлено звіт та опрацьовано
результати. Запущено загальнонаціональний проєкт дослідження, проведено
фокус-групові інтерв’ю та отримано матеріали для подальшого аналізу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАПРЯМ
Організація та розвиток мереж телерадіомовлення
 Суспільне радіо
+ 16 нових частот (розпочато мовлення)
понад 10,6 млн нових потенційних слухачів
 UɅ: Радіо Промінь – перша українська музична станція нарешті стала
доступною в FM-діапазоні в столиці (Київ – 97.2 FM) та інших містах країни
+ 4.5 млн потенційних слухачів
 UɅ: Радіо Культура – вперше доступне широкій аудиторії
+ 5 нових міст (зокрема Київ – 97.6 FM)
+ 3,7 млн потенційних слухачів
+ 125 нових частот для запуску мовлення суспільного телебачення і радіо в
2020 році, охоплення аудиторії понад 35 млн громадян
 Розвиток мовлення (Крим та Донбас):
Радіомовлення
UɅ: Радіо Промінь (УР-2) (м. Лисичанськ, с. Бахмутівка, смт. Широкий)
+ 730 тис. потенційних слухачів
UɅ: Радіо Культура (УР-3) (м. Краматорськ, с. Бахмутівка, смт. Широкий)
+ 248 тис. потенційних слухачів
Телемовлення (Т2 – цифровий ефір)
UɅ: ПЕРШИЙ та UɅ: КУЛЬТУРА (м. Гірник, м. Скадовськ, с. Чаплинка,
смт. Чонгар)
+ 550 тис. потенційних глядачів
UɅ: ДОНБАС (м. Гірник)
+ 435 тис. потенційних глядачів
UɅ: КРИМ ТА UɅ: ХЕРСОН (м. Скадовськ, с. Чаплинка, смт. Чонгар)
+ 114 тис. потенційних глядачів.
2019 рік відзначився активною розбудовою мережі доставки та трансляції
телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» попри дефіцит коштів, запланованих на виконання
цих видів робіт.
Метою 2019 року, зокрема, була модернізація мережевої інфраструктури
ПАТ «НСТУ» для забезпечення:
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– високоякісної передачі даних з кодованими сигналами телевізійних каналів
регіональних філій до передавачів цифрового телевізійного мовлення у форматі
DVB-Т2, передавальної станції супутникового оператора (для подачі на супутник)
та сигналів центрального і регіонального радіомовлення на передавачі в регіонах
мережею MPLS оператора зв’язку;
– об’єднання регіональних радіопередавачів в межах кожної області
спільною мережею доставки, що дозволило би транслювати в ефірі радіопрограми
регіональних філій Суспільного на всіх передавачах в межах цієї області;
– покращення якості трансляції телерадіопрограм завдяки модернізації
каналів доставки;
– зниження витрат на доставку сигналу до телерадіопередавачів шляхом
відмови від радіорелейних ліній.
Завдяки виваженим технічним рішенням та успішним переговорам з
контрагентами (операторами телекомунікаційних послуг), навіть за умови дефіциту
коштів в другому півріччі 2019 року було розпочато поетапну модернізацію
мережевої інфраструктури ПАТ «НСТУ». За 6 місяців побудовано 63 цифрових
канали (IP) та модернізовано 40 каналів зв’язку, які також було переведено на
IP-технологію, що забезпечує сьогодні якісну доставку радіосигналу в регіони.
Побудову нових каналів було розпочато в Дніпропетровській, Чернівецькій,
Закарпатській, Чернігівській, Тернопільській, Харківській та частково Сумській та
Луганській областях.
До кінця 2019 року вже було введено в експлуатацію 26 нових каналів зв’язку
в Дніпропетровській, Чернівецькій, Закарпатській, Сумській та частково
Луганській, Харківській, Чернігівській областях. Ще 37 каналів зв’язку було
побудовано оператором і розпочато підготовчі роботи до введення їх в
експлуатацію.
Модернізація мережі дала змогу доставляти телерадіопрограми ПАТ «НСТУ»
з використанням цифрових каналів (IP), що є сучасною ринковою технологією та
відповідає передовим стандартам в медіа. Це також сприяло поліпшенню якості
сигналу. У регіонах, де використовувалися застарілі технології, з’явилася
можливість приймати з ефіру програми Українського радіо в стереорежимі замість
монорежиму. Модернізація мережі доставки також дала змогу частково
відмовитися від використання радіорелейних каналів, які вже застаріли та не
відповідають сучасним стандартам розповсюдження якісного сигналу
телерадіопрограм. Крім того, вартість експлуатації таких каналів значно
перевищувала вартість експлуатації наземних оптоволоконних ліній.
Упродовж 2019 року вдалося об’єднати спільною мережею доставки
радіопередавачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Чернівецькій, Закарпатській,
Чернігівській, Сумській та частково Луганській і Харківській областях. На кінець
2019 року роботи тривають.
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У частині трансляції телерадіопрограм упродовж 2019 року Супільне радіо
почало мовити на 16 додаткових частотах (у Волинській, Дніпропетровській,
Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Харківський, Херсонській,
Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, а також у м. Києві).
Варто зазначити, що цього року вперше за весь період незалежності України у
столиці почали звучати в ФМ-діапазоні, який нині є найрозповсюдженішим, друга та
третя програми Суспільного радіо: UɅ: Радіо Промінь та UɅ: Радіо Культура.
Унікальний контент цих радіостанцій став доступним у зручному для споживачів
форматі. І тепер в столиці – в ФМ-діапазоні – мовлять всі 3 програми Українського
радіо.
Загалом, упродовж 2019 року забезпечено можливість приймати хоча б одну
з трьох радіопрограм Суспільного більше ніж 10 мільйонам людей, які живуть у
різних регіонах України.
 Розвиток мовлення (Крим та Донбас)
У 2019 році ПАТ «НСТУ» продовжило брати активну участь в розбудові
телерадіоінформаційного простору в Донецькій, Луганській областях та на
територію АР Крим. Для протидії інформаційній агресії та дезінформації у 2019
році ПАТ «НСТУ» спільно з партнерами-операторами телекомунікаційних послуг
забезпечило розбудову UɅ: Радіо Промінь в м. Лисичанську, с. Бахмутівці,
смт. Широкому та UɅ: Радіо Культура – в м. Краматорську, с. Бахмутівці,
смт. Широкому, в яких мешкає кількасот тисяч громадян України.
Розпочало телемовлення в цифровому ефірі (Т2) в м. Гірнику, м. Скадовську,
с. Чаплинці, смт. Чонгарі. На цих територіях живе майже півмільйона громадян
України. Доступними для прийому стали: UɅ: ПЕРШИЙ (м. Гірник, м. Скадовськ,
с. Чаплинка, смт. Чонгар); UɅ: КУЛЬТУРА (м. Гірник, м. Скадовськ, с. Чаплинка,
смт. Чонгар); UɅ: ДОНБАС (м. Гірник); UɅ: КРИМ (м. Скадовськ, с. Чаплинка,
смт. Чонгар); UɅ: ХЕРСОН (м. Скадовськ, с. Чаплинка, смт. Чонгар).
Загалом, упродовж 2019 року забезпечено отримання 125 нових частот для
телерадіомовлення: 89 – отримані на підставі ліцензій, 26 – за тимчасовими
дозволами для телебачення та 10 – за тимчасовими дозволами для радіо.
Їхній запуск протягом 2020 року дасть змогу охопити телерадіопрограмами
Суспільного мовника жителів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Київської, Кіровоградської, Львівської, Луганської, Миколаївської, Полтавської,
Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської областей, міст Одеси та Тернополя.
У 2019 році отримано 99 додаткових частот для радіомовлення та 26 – для
телемовлення на території Криму та Донбасу – йдеться як про загальнонаціональні
телеканали ПАТ «НСТУ» (UɅ: ПЕРШИЙ, UɅ: КУЛЬТУРА), так і про регіональні
(UɅ: КРИМ, UɅ: ДОНБАС, UɅ: ХЕРСОН).
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Збільшення у 2019 році телемовлення
на території Донецької та Луганської областей
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Збільшення у 2019 році телемовлення
на територію АР Крим
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Координація філій
 Чисельність працівників відокремлених структурних
ПАТ «НСТУ» станом на 31.12.2019 становила 2 149,5 осіб.

підрозділів

 Відповідно до впровадженого алгоритму залучення персоналу на
договірних умовах станом на 31.12.2019 за результатами проведення конкурсних
торгів низку послуг було переведено на аутсорс, а саме:
‒ послуги клінінгу (22 філії);
‒ послуги охорони (21 філія);
‒ послуги транспортного забезпечення (21 філія);
‒ послуги гримування (17 філій);
 Послугами сурдоперекладу були забезпечені всі відокремлені структурні
підрозділи.
Всього за 2019 рік філіями укладено 95 договорів аутсорсу на загальну суму
20 569 157,20 грн.
 Забезпечено ремонтні роботи покрівлі даху на загальну суму 2 062 301 грн:
– за рахунок фінансової підтримки на загальну суму 822 792 грн;
– за рахунок господарської діяльності на загальну суму 1 239 509 грн.
 Забезпечено проведення ремонтних робіт виробничих приміщень на
загальну суму 1 845 014 грн:
– за рахунок фінансової підтримки на загальну суму 1 240 094 грн;
– за рахунок господарської діяльності на загальну суму 604 920 грн.
 Розроблено та впроваджено систему комплексної оцінки діяльності
відокремлених структурних підрозділів.
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 Розроблено та затверджено порядок взаємодії регіональних філій з третіми
особами, зокрема в частині участі в регіональних заходах, придбання локального
контенту, отримання грантової допомоги.
 Забезпечено організаційний супровід та координацію проведення
8 конкурсів на посаду менеджера (філії). На посаду продюсера (філії) – 5 конкурсів.
За результатами конкурсів обрано 2 менеджери та 4 продюсери.
 Забезпечено організацію та підготовку інформаційно-довідкових
матеріалів щодо продовження терміну строкових угод з керівниками філій, зокрема
продовжено строкові трудові договори з 7 менеджерами та 6 продюсерами.
 Забезпечено організацію та координацію 4 виїзних координаційних
зустрічей членів правління та керівників департаментів центральної дирекції з
керівниками філій.

Щомісячно проводиться
рейтингова оцінка діяльності
відокремлених
структурних
підрозділів, на підставі якої
формується загальний рейтинг
філій, у тому числі за
напрямами у відповідному
місяці.
Відповідно
до
затвердженого
Порядку
відбору творчих проєктів для
виробництва
(створення),
закупівлі для філій ПАТ «НСТУ» у сторонніх юридичних чи фізичних осіб
протягом 2019 року у філіях було забезпечено фінансування виробництва творчих
проєктів на загальну суму 3 550 789 грн.
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Протягом 2019 року було забезпечено збір та узагальнення інформації щодо
виконання плану надходжень від комерційної діяльності та залишків коштів.
Всього за 2019 рік на рахунки філій надійшло 23 244 139 грн.

Протягом 2019 року здійснювався аналіз індивідуальних планів роботи
менеджерів філій (КPI), що дало змогу проводити системний моніторинг виконання
керівниками відокремлених структурних підрозділів завдань, спрямованих на
впровадження реформи Суспільного мовлення та здійснювати оцінку роботи
менеджера шляхом визначення відсотку преміювання.
Для оновлення дизайну студій та забезпечення технічними засобами
виробничих потреб філій проведено аналіз залишків техніки, меблів та інших
витратних матеріалів на складі центральної дирекції та сформовано накази акти
приймання-передачі майна у регіони (підготовлено 66 наказів на 757 позицій).
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За 2019 рік проведено збір, аналіз та узагальнення інформації щодо
організаційної та фінансово-господарської діяльності відокремлених структурних
підрозділів, на підставі якої підготовлено та внесено на розгляд правління 60
пропозицій щодо вирішення та врегулювання проблемних питань.

Організаційна робота
 Опрацьовано понад 1500 документів службового користування.
 Зареєстровано понад 8000 листів (вхідна/вихідна) та майже 800
розпорядчих актів (накази/розпорядження).
 Упорядковано майже 250 протоколів (засідань Наглядової ради, правління,
робочих нарад творчого та адміністративного блоків).
 Відправлено понад 9000 одиниць поштової кореспонденції ПАТ «НСТУ».
 На 50% збільшено показники реєстрації документів службового
користування, що підтверджує упорядкування організаційних процесів (договірна
робота, дозвільні та інформаційні документи).
 Редагування вихідної кореспонденції та внутрішньої розпорядчої (накази,
розпорядження, програми, плани/звіти тощо) документації становить понад 10 000
одиниць.
 Показники вхідної/вихідної кореспонденції та розпорядчих актів
ПАТ «НСТУ» у порівнянні з 2018 роком залишились та тому ж рівні, однак
інтенсивність внутрішньої роботи (протоколи, редагування/розробка) збільшилася
майже на 50%.
 На 40% збільшено обсяги поштових відправлень кореспонденції від
ПАТ «НСТУ».

6 660 екскурсантів
відвідало у 2019 році Музей
телебачення та Музей радіо,
загалом протягом року було
проведено 368 екскурсій.


Майже 420 тисяч грн
було отримано від продажу
квитків для відвідування музеїв,
що на 63% більше ні ж 2018 року
(255 425 грн).
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 10 нових тематичних екскурсій було розроблено та проведено в Музеї
телебачення та телецентрі «Олівець». Загалом відбулось 19 тематичних екскурсій.

 100+ внутрішніх та зовнішніх заходів було забезпечено організаційною
підтримкою команди Суспільного. Серед них кінопокази, концерти, інформаційні
та урочисті зустрічі працівників компанії, відкриті лекції для саморозвитку, локації

на міжнародних заходах та прямоефірні проєкти у співпраці з творчими
об’єднаннями «UɅ: Українське радіо», «UɅ: КУЛЬТУРА», «UɅ: ПЕРШИЙ»,
«UɅ: Крим» та фахівцями Будинку звукозапису.
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 6 виставок сучасного мистецтва відбулося в креативному просторі
телецентру «Олівець».

Юридичний напрям
Протягом 2019 року телерадіокомпанія ефективно здійснювала діяльність,
спрямовану на забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності
ПАТ «НСТУ», однією з важливих складових частин якої була реєстрація логотипів
каналів радіомовлення, філій, назв теле- та радіопроєктів.
Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності – це передусім спосіб
забезпечення їхньої правової охорони, що дає змогу ефективно захистити свою
діяльність від конкурентів.
У 2019 році ПАТ «НСТУ» отримало 6 свідоцтв України на знаки для товарів
і послуг щодо реєстрації логотипів: «UΛ: Музика», «Радіо «Промінь»,
«UΛ: КРИМ», «Це вже ЧереЩур», «UΛ: КУЛЬТУРА», «Діти Z».
Загальна кількість свідоцтв на знаки для товарів і послуг, власником яких
наразі є ПАТ «НСТУ», становить 26.
У 2019 році ПАТ «НСТУ» було подано до державного підприємства
«Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) 7 нових заявок для
реєстрації прав на знаки для товарів і послуг, зокрема логотипів «Непробудні»,
«Зворотний відлік», «Разом», «100 казок за 100 днів», «Суспільне ТБ» словесний,
«Суспільне ТБ» комбінований, «Suspilne TV» комбінований.
До того ж телерадіокомпанія постійно забезпечує документальне
супроводження заявок, що перебувають на розгляді в Укрпатенті. Загальна
кількість таких заявок ПАТ «НСТУ» – 41.
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У 2019 році вперше в ПАТ «НСТУ» було втілено процедуру звітування
емітента цінних паперів. Відповідно до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за
№ 2180/24712 (із змінами), підготовлено, подано до НКЦПФР та оприлюднено
Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік, а також
розкрито особливу інформацію емітента № 1-2, 4-11.
У результаті ведення активної договірної роботи ПАТ «НСТУ» під час
провадження господарської діяльності уклало 582 цивільно-правові угоди та 1 341
договір на надання послуг, закупівлю товарів, прав, робіт, з яких:
‒ основний вид діяльності ПАТ «НСТУ» (трансляція та доставка сигналу) –
54 договори;
‒ комунальні послуги для підтримання діяльності ПАТ «НСТУ» – 22;
‒ ліцензійні договори – 392;
‒ різні послуги – 414;
‒ постачання товарів для потреб ПАТ «НСТУ» – 237;
‒ попередні договори – 18;
‒ меморандуми та угоди про співпрацю – 7;
‒ договори про благодійні пожертви – 3;
‒ грантові угоди – 3;
‒ оренда локацій/обладнання для зйомок – 5;
‒ послуги з розміщення реклами – 152.
На кінець 2019 року до договорів на послуги з трансляції та доставки сигналу,
комунальних та інших послуг і цивільно-правових угод, які потребують внесення
змін відповідно до законодавства України, було підготовлено приблизно 209
додаткових угод.
Здійснюється постійний моніторинг та супроводження у Верховній Раді
України проєктів законів щодо сфери діяльності ПАТ «НСТУ». За участю
представників ПАТ «НСТУ» розроблено проєкт Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»
(щодо підвищення ефективності роботи Національної суспільної телерадіокомпанії
України)», який зареєстровано у Верховній Раді України за № 2576.
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Розроблено, схвалено правлінням ПАТ «НСТУ» та подано на розгляд
Наглядової ради ПАТ «НСТУ» пропозиції щодо внесення змін до Статуту
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України», до постанов Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року
№ 937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм
власності», від 11 квітня 2012 року № 296 «Про затвердження Порядку укладення
державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків,
договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління
майном», від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 25 січня
2017 року № 30 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи в
центральній дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
У результаті аналізу на відповідність законодавству України проєктів
внутрішніх документів було погоджено 733 накази та 34 розпорядження
ПАТ «НСТУ», 3206 наказів з кадрових питань, підготовлено 105 довіреностей,
проведені реєстраційні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно
ПАТ «НСТУ», проаналізовано на відповідність законодавству рекламні матеріали.
Крім того, на відповідність законодавству проаналізовано та підготовлено 70
проєктів протоколів засідань правління ПАТ «НСТУ», на яких розглянуто та
вирішено понад 200 робочих питань та внутрішніх документів, що стосуються
господарської діяльності та напрямів розвитку телерадіокомпанії.
 Щодо захисту інтересів телерадіокомпанії в судах
Протягом 2019 року у провадженні судів перебувала 91 судова справа,
стороною яких є ПАТ «НСТУ», з яких:
– 26 – це трудові спори, подані звільненими працівниками після скорочення
чисельності штату у зв’язку з реорганізацією ПАТ «НСТУ», які продовжують
слухатися з 2018 року.
Загальна кількість трудових спорів з 2018 року становила 39. На сьогодні суди
загальної юрисдикції остаточно підтвердили законність рішень ПАТ «НСТУ» щодо
процедури скорочення працівників у 18 судових справах.
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– 65 – це інші спори в цивільних, господарських та адміністративних
правовідносинах, які продовжують слухатися з 2018 року.
За результатами розгляду вказаних справ ПАТ «НСТУ» було здобуто
перемогу в 34 судових справах, розгляд 23 судових справ, які досі слухаються,
призначено на 2020 рік, а у 8 судових справах рішення були винесені не на користь
ПАТ «НСТУ».
Загалом, протягом 2019 року ПАТ «НСТУ» брало участь у 271 судовому
засіданні в різних судових справах.
Протягом 2019 року за результатами розгляду окремих судових справ
судовими рішеннями на користь ПАТ «НСТУ» з різних відповідачів було стягнуто –
566 287 грн 51 коп.
Крім того, протягом 2019 року за результатами розгляду деяких судових
справ відповідними судовими рішеннями було відмовлено позивачам в задоволенні
позовних вимог до ПАТ «НСТУ», внаслідок чого з телекомпанії на їх корить не
було стягнуто кошти на загальну суму – 88 455 522 грн 69 коп.
Також протягом 2019 року за результатами розгляду 4 судових справ щодо
виборчого процесу відповідними судовими рішеннями було відмовлено позивачам
в задоволенні позовних вимог до ПАТ «НСТУ».
 Судова справа з Euronews S.A. щодо повернення коштів фінансової
гарантії для проведення пісенного конкурсу «Євробачення» до Державного
бюджету України за участю держави України охоплює два паралельні
провадження, а саме:
– провадження щодо зняття арешту на кошти гарантії;
– провадження щодо визнання права власності на кошти (права вимоги щодо
повернення коштів) – revendication.
Наразі ПАТ «НСТУ» разом із Міністерством юстиції України продовжують
судові справи щодо оскарження арешту в сумі 11 592 522,50 швейцарських франків,
накладеного секвестром Женевського управління примусового стягнення
заборгованості № 17 070497 L на гарантію, надану Європейській мовній спілці в
Женеві, щодо визнання права власності на кошти – «revendication» та вживають всіх
можливих заходів для повернення коштів зазначеної фінансової гарантії, а також
повернення в Державний бюджет України залишку фінансової гарантії, з якої було
знято арешт.
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Кадрове адміністрування
 Видано 3206 наказів, пов’язаних з трудовими правовідносинами
працівників.
 Узагальнено 136 письмових пропозицій від керівників самостійних
структурних підрозділів щодо внесення змін до структури та штатного розпису
ПАТ «НСТУ».
 Здійснено перевірку 2766 найменувань посад за результатами опрацювання
узагальнених пропозицій від керівників самостійних структурних підрозділів щодо
внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 Прийнято та опрацьовано 147 заяв на надання матеріальної допомоги
працівникам ПАТ «НСТУ».
 Організовано 8 процедур попереднього відбору претендентів на посади
продюсерів (філій) та менеджерів (філій).
 Проведено реєстрацію 582 цивільно-правових угод.
Розроблено та введено в дію Положення про службові відрядження
працівників ПАТ «НСТУ»;
Оновлено інструкцію з надання матеріальної допомоги працівникам
ПАТ «НСТУ», що дало змогу оптимізувати процес документального оформлення
матеріальної допомоги працівниками ПАТ «НСТУ»;
Імплементовано цільову організаційну структуру ПАТ «НСТУ».
Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31 січня 2019 року
(протокол № 26) було затверджено цільову організаційну структуру та перелік
самостійних структурних підрозділів у складі ПАТ «НСТУ» з 01 травня 2019 року.
З метою введення в дію нової організаційної структури та штатного розпису
ПАТ «НСТУ» відповідно до затвердженої цільової організаційної структури та
переліку самостійних структурних підрозділів у складі ПАТ «НСТУ»
узагальнено 40 службових записок від керівників самостійних структурних
підрозділів та здійснено перевірку 1917 найменувань посад, введених під час
імплементації цільової організаційної структури, та відповідно підготовлено 1005
наказів з особового складу.
Також з метою скорочення строку підготовки наказів про відрядження
працівників центральної дирекції ПАТ «НСТУ» розроблено Положення про
службові відрядження працівників ПАТ «НСТУ», яким, окрім іншого, передбачено
уніфіковані зразки документів, необхідних для оформлення відрядження
працівникам ПАТ «НСТУ», регламентовано послідовність дій щодо підготовки
відряджень, а також введено планування відряджень працівників, що сприятиме
скороченню часу на підготовку таких наказів до одного робочого дня.
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З метою зменшення наявного рівня невикористаних відпусток працівниками
ПАТ «НСТУ» впроваджено відповідні заходи, про що було видано відповідний
наказ, за результатами виконання якого було затверджено відповідні графіки щодо
зменшення наявного рівня невикористаних відпусток працівниками ПАТ «НСТУ».
Водночас було підготовлено проєкт змін до Інструкції з надання матеріальної
допомоги працівникам ПАТ «НСТУ» в частині визначення переліку документів для
кожного з видів матеріальної допомоги. Після його погодження із зацікавленими
структурними підрозділами, останній було прийнято шляхом видання відповідного
наказу ПАТ «НСТУ». Внесення змін до Інструкції про надання матеріальної
допомоги працівникам ПАТ «НСТУ» сприяло оптимізації процесу
документального оформлення матеріальної допомоги працівниками ПАТ «НСТУ»
у зв’язку з наявністю чіткого переліку документів, які останні мають додавати до
відповідної заяви.
З метою приведення рівня оплати праці до ринкового та підвищення
мотивації працівників ПАТ «НСТУ» було напрацьовано проєкт тимчасового
порядку підвищення посадових окладів працівників ПАТ «НСТУ», який було
схвалено на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб
Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
Управління людськими ресурсами
 Прийнято та опрацьовано 95
заявок на пошук та підбір персоналу до
ПАТ «НСТУ».
 Опрацьовано та проведено 2192
первинних інтерв’ю з кандидатами на
зайняття
вакантних
посад
в
ПАТ «НСТУ».
 Проведено 187 інтерв’ю з
працівниками під час звільнення.
 Проведено 13 заходів в рамках
програми адаптації, у якій взяли участь 110 новопризначених працівників
ПАТ «НСТУ».
 Розроблено та затверджено схему та опис процесу пошуку та підбору
персоналу ПАТ «НСТУ».
 Розроблено матриці відповідальності (RACI) для ключових HR-бізнеспроцесів.
 Розпочато роботу з впровадження грейдингової структури оплати праці
працівників ПАТ «НСТУ».
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Академія суспільного мовлення
 Проведено 72 тренінги та навчальні події.
 У навчальних подіях Академії взяли участь 1 676 працівників.
 До
проведення
тренінгів
залучені 60 українських та іноземних
тренерів.
 Тренінги проходили в 17 містах
України.
 Засновано
Одеський
хаб
Академії суспільного мовлення, в якому
з моменту відкриття (кінець квітня)
було проведено 48 подій, в яких взяли
участь понад 1 200 учасників та понад
70 тренерів та спікерів України та світу.
 Організовано 3 навчальні тури
до Німеччини та США, в яких взяли
участь 8 працівників Суспільного.
 У 2019 було проведено роботу з
налагодження
комунікації
між
регіональними філіями та центральною
дирекцією. Зокрема, було проведено 8
координаційних
зустрічей
з
менеджерами
та
продюсерами
регіональних філій для стратегічного
планування діяльності компанії.
 Проведено роботу зі сприяння
розвитку бізнес-процесів, зокрема за
сприяння Deutsche Welle Akademie
проведено семінар з розробки бізнеспроцесів,
результати
якого
використовуються в роботі творчих
напрямів, та стратегічну сесію для
керівництва, під час якої учасники
опрацьовували цінності Суспільного
мовника України для їх подальшої
комунікації працівникам.
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 Проведено комплексне навчання з питань ефективного управління
людськими ресурсами для HR-персоналу
 Проведено тренінг для тренерів,
в якому взяли участь працівники з
центральної дирекції та регіональних
філій Суспільного. Учасники, які
пройшли
навчання,
будуть
безпосередньо залучені до проведення
тренінгів для працівників своєї філії.

 Проведено
тренінг
зі
сторітелінгу для редакцій мовлення
національних меншин регіональних
філій.
 Проведено моніторинг потреб
та тренінги з розробки цифрових
проєктів
та
фактчекінгу
для
співробітників
дирекції
цифрових
платформ.

Закордонне співробітництво
 У рамках грантової роботи за звітний період:
‒ залучено майже $5 млн грантових коштів (11 нових грантових проєктів,
4 з яких з новими партнерами); забезпечено грантовий менеджмент 20 проєктів;
‒ близько 47 годин радіо- та 68 годин телепрограм виготовлено/має бути
виготовлено в рамках грантових проєктів, залучених у 2019 році;
‒ отримано/має бути отримано техніки на близько $2,4 млн в рамках
залучених у 2019 році грантових проєктів;
‒ 81% осіб, відповідальних за завершені грантові проєкти, за результатами
самооцінювання оцінили проєкти як успішні або дуже успішні, 12,5% – як частково
успішні.
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 З метою розвитку співпраці за грантовими проєктами та посилення
інституційного та виробничого потенціалу компанії:
‒ створено
(CRM-система);

централізовану

базу

донорських

проєктів

та

донорів

‒ створено координаційну групу для систематизованої роботи з грантами та
проведено 4 зустрічі групи;
‒ проведено 2 зустрічі з друзями та партнерами (донорські зустрічі);
‒ затверджено Стратегію роботи з партнерами для розвитку ПАТ «НСТУ» на
2019 – 2020 роки та Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими
третіми особами) ПАТ «НСТУ»;
‒ створено cпеціалізований підрозділ управління грантової роботи.
 Проєкти, залучені у 2019 році:
Проєкт

Платформа

Підтримка

Період

Українські
Закарпатська
новини тепер філія
на угорській
мові на
UɅ:Суспільне
мовлення

Контент,
промо,
техніка

08.04.2019 – USAID
31.10.2019

Парламентські Радіо
вибори 2019:
аналітика
політичних
маніпуляцій та
факт-чекінг
для
усвідомленого
вибору

Контент,
офлайнзаходи

25.06.2019 – Міжнародний БО
500 000
30.08.2019 фонд
«Благодійний UAH
«Відродження» фонд
підтримки
створення та
розвитку
суспільного
телебачення і
радіомовлення
України»

Ґендерна
ЦД
рівність в
центрі реформ,
миру та
безпеки

Консультація, 01.08.2019 – Уряд Швеції
навчання
30.11.2019

ООН Жінки

Якісніше
місцеве
мовлення

Обладнання

ПАТ «НСТУ»

Закарпатська
філія

Донор

03.07.2019 – SlovakAID
03.01.2020

Виконавець*

Chemonics
International Inc

Сума

1 025 504
UAH

290225

UAH

4700 EUR
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Дослідження
аудиторії: Як
регіональні
аудиторії
споживають
контент і який
рівень довіри
до контенту на
різних
пристроях і
платформах

Дніпровська, СоцдосліМиколаївська, дження
Тернопільська,
Чернігівська
філії

1.08.2019 –
31.12.2019

Медійна
програма в
Україні

ЦД – ТБ, радіо Контент,
обладнання,
оргрозвиток
тощо

01.02.2019 – Internews
30.09.2020 Network

ПАТ «НСТУ»

15.12.2019 – NDI
16.04.2020

ПАТ «НСТУ»

75 137,2
USD

U.S.
Department of
State

БО
75401 USD
«Благодійний
фонд
підтримки
створення та
розвитку
суспільного
телебачення і
радіомовлення
України»
1 649 066,9
USD

Медіаконтент ТБ, радіо
щодо протидії
дезінформації

Контент

ЄС та Рада
ЦД
Європи
спільно
підтримують
свободу ЗМІ в
Україні

Оргрозвиток, 01.09.2019 – ЄС, Рада
модель
09.07.2021 Європи
фінансування
промо тощо

Офіс Ради
Європи в
Україні

14 107,61
EUR
(у 2019 р.)

Підтримка
ЦД
незалежних
медіа в країнах
Східного
партнерства

Контент,
01.11.2019 – FCO
консультації, 31.03.2020декорації
тощо

BBC Media
Action

GBP
500 000
(заплановано)

Програма
ЦД
економічного
та соціального
розвитку

Обладнання

18.04.2019 – Уряд Японії
31.12.2021

Уряд України

230000000

Партнерства в Національний
галузі ЗМІ в
рівень
Україні

Тренінги,
стажування

30.09.2019 – U.S.
30.09.2020 Department of
State

IREX

JPY

-

* Під виконавцем мається на увазі організація, яка розпоряджається бюджетом.
Забезпечено розвиток комунікаційної складової співпраці з посольствами
іноземних держав в Україні – потенційними партнерами ПАТ «НСТУ».
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 У межах міжнародної діяльності:
‒ забезпечено участь ПАТ «НСТУ» у 17 міжнародних проєктах, конкурсах,
фестивалях (у тому числі 2 конкурси родини Євробачення) та посилено
міжнародний статус компанії;
‒ забезпечено 2 навчальні візити експертів ЄМС до ПАТ «НСТУ» та участь
у 5 регіональних тренінгах ЄМС, а також 2 навчальних візитах до Японії (для
журналістів, технічного персоналу і керівників вищої ланки);
‒ забезпечено організацію загалом 33 міжнародних відряджень;
‒ шляхом інформаційних розсилок забезпечено постійне інформування
керівництва ПАТ «НСТУ» вищої та середньої ланки про міжнародні події:
8 випусків «Події ЄМС»;
4 випуски «Міжнародні конкурси та фестивалі»;
42 випуски «Міжнародні новини медіа»;
11 ґрунтовних аналітичних записок за матеріалами ЄМС.
‒ забезпечено інформування донорів та партнерів ПАТ «НСТУ» про події,
важливі для розвитку компанії (52 випуски «UɅ: PBC Newsletters»);
‒ забезпечено в рамках співпраці з ЄМС загалом 10 годин теле- та радіоефіру
високорейтингового (частка аудиторії 7,9% у молодіжній категорії 15 – 24 роки)
музично-розважального шоу Пісенний конкурс Євробачення – 2019 (та додатково
11 годин пов’язаного з ним національного відбору) та близько 4 годин ефіру
Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2019;
‒ забезпечено близько 110-120 годин усного перекладу на зустрічах з
іноземними експертами, представниками партнерів, тренінгах тощо та близько
1 700 сторінок письмового перекладу документації;
‒ близько 23 годин телепрограм та понад 130 радіопрограм / концертів
отримано на безоплатній основі в рамках обміну з мовниками-партнерами, що
сприяло розширенню палітри програм ПАТ «НСТУ»;
‒ зменшено внесок ПАТ «НСТУ» (на 10 000 шв. франків на рік) за доступ
до мережі новин Євробачення.
Задля розвитку творчого потенціалу ПАТ «НСТУ» щодо залученості до
міжнародних проєктів створено електронну базу міжнародних програмних
проєктів/можливостей, яка охоплює музичні, дитячі, спортивні, культурні та
релігійні програми. База дає доступ до інформації щодо розкладу подій, умов
участі/трансляції, дедлайнів тощо. Крім цього, у базі зібрано напрацьовані контакти
щодо придбання різножанрового контенту та форматів.
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Міжнародними проєктами ЄМС, що відбулися 2019 року
та прикрасили ефір різноманітних платформ ПАТ «НСТУ»,
охоплено такі сфери:
наука – церемонія вручення Нобелівської премії;
релігія та культура – Великодня служба Божа з Риму та Різдвяні
богослужіння з Ватикану, радіопроєкти «Великдень» та «Різдво»;
кіно – вручення премії Європейської кіноакадемії (права –
EFA, трансляції ЄМС);
музика – Пісенний конкурс Євробачення – 2019 та Дитячий пісенний конкурс
Євробачення – 2019, Фолькфестиваль Єврорадіо, Джазовий
конкурс Єврорадіо, конкурс молодих виконавців
«Кончертіно Прага», конкурс аудіозаписів «Ствєтозар
Страчіна Гран-прі», конкурс Раlma Ars Acustica (сучасне
мистецтво звуку);
спорт – пакет молодіжного та жіночого футболу FIFA
та UEFA (UEFA U-21, FIFA Best Awards 2019, ЧС з пляжного
футболу 2019, ЧС з футболу U-17, ЧС з клубного футболу
2019), кубки світу, ЧС та ЧЄ з біатлону сезону 2019-2020, ЧЄ
зі стрибків у воду, ЧС з фігурного катання.
промоція суспільного мовлення – участь в промопроєкті
ЄМС «Keep Media Good», зокрема у трансляції на цифрових
платформах промороликів до Міжнародного жіночого дня
(«Жінки у спорті»), Дня свободи преси, Всесвітнього дня
дитини.
 У межах реалізації проєктів
Пісенний конкурс Євробачення та
Дитячий пісенний конкурс Євробачення:
‒ розроблено
Положення
про
національний відбір на участь у Дитячому
пісенному конкурсі Євробачення – 2019 та
Правила
проведення
в
Україні
національного відбору учасника Пісенного
конкурсу Євробачення – 2020 (спільно з
телеканалом «СТБ»);
‒ здійснено обробку 41 заявки на національний відбір на Дитячий пісенний
конкурс Євробачення – 2019;
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‒ проведено акредитацію української преси на ПКЄ – 2019, ДПКЄ – 2019;
‒ організовано зустріч фанів Євробачення з представницею від України на
Дитячому Євробаченні – 2019 Софією Іванько у приміщенні телецентру «Олівець»;
‒ забезпечено участь національної делегації України у всіх заходах програми
Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2019;
Крім того, завдяки налагодженню співпраці з іншими міжнародними
партнерами додатково охоплено такі сфери:
новини світу – розширено спектр новинного контенту
започаткуванню співпраці з новинним агентством «Асошіейтед Прес»;

завдяки

суспільно значущий контент – трансляції уривків публічних слухань в
рамках розслідування у справі про імпічмент Президента США Д. Трампа –
з’ясовано питання дотримання прав використання відео шляхом встановлення
контактів з американським Суспільним мовником – PBS та Voice of America.
У межах міжнародного радіопроєкту «Raised to be
Free», запропонованого Radio România Cultural до 30-ї
річниці падіння Берлінської стіни, надіслано однойменну
програму
від
UɅ:
Радіо
Культура
(автор
і
режисер
–
Н. Даниленко) та отримано доступ до
11 документальних радіопрограм з
Молдови,
Угорщини,
Словаччини,
Словенії, Чехії, Литви, Німеччини, Сербії
та Польщі;
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формати та інший художній і
документальний контент – в рамках проєкту
«Китайський театр» з Міжнародним радіо
Китаю отримано 23 години художнього та
документального контенту для трансляції на
загальнонаціональних
та
регіональних
телеканалах ПАТ «НСТУ»; встановлено
необхідні контакти з Warner Brothers та
Fremantle Media щодо закупівлі контенту;
спорт – в межах співпраці з Міжнародною федерацією тенісу та
Європейською лігою плавання отримано відеоматеріали із Чемпіонату ITF Junior
Masters Chengdu 2017, Чемпіонату Junior Davis Cup Budapest 2017 та Чемпіонату
Європи зі стрибків у воду (Глазго, 2018) для підготовки яскравих спортивних
промоматеріалів для телеканалів ПАТ «НСТУ».
Усе вищенаведене сприяє інформуванню громадськості про важливі
суспільні, спортивні та культурні події світу та розширює палітру контенту
Суспільного мовника.
Окрім зазначеного, забезпечено участь програм ПАТ «НСТУ» у таких
міжнародних фестивалях і конкурсах:
‒ Премія «Золота німфа» міжнародного
фестивалю телепрограм у Монте-Карло (червень 2019
року, документальний спецпроєкт «Відкривай Україну
з суспільним» від UɅ: Суспільне);
‒ Міжнародний
фестиваль-конкурс
радіопрограм Grand Prix Nova (червень 2019 року,
радіоп’єса «Голос», автор І.Борисюк);
‒ Міжнародний конкурс радіопрограм Prix
Bohemia (квітень 2019 року, радіорепортажі:
«Праведники народів світу» (автор В.Карлащук) та
«5-й ювілейний фестиваль культур народів світу»
(автор Ю.Конішевська);
‒ Міжнародний конкурс медіапрограм Prix Europa
(жовтень 2019 року, радіопрограма «Шлях до вічності»,
автор Н.Даниленко).
Забезпечено внесок у розвиток інституційного потенціалу ПАТ «НСТУ» та
компетенцій персоналу шляхом забезпечення навчальних візитів, тренінгів та
консультацій з боку ЄМС у таких сферах:
стратегія та трансформація Суспільного мовника – візит представників
Наглядової ради та правління ПАТ «НСТУ» до штаб-квартири ЄМС та
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Швейцарського суспільного мовника (23-27 вересня) з метою вивчення досвіду
роботи та стратегії діяльності; візит до ПАТ «НСТУ» керівника стратегічного
департаменту ЄМС Роберто Суареса Кенделя з метою проведення стратегічних
мінісесій з розроблення проєкту контент-стратегії ПАТ «НСТУ» (11-13 листопада)
для Наглядової ради, членів правління та інших працівників ПАТ «НСТУ»,
залучених до стратегічних питань; навчальний курс для топменеджерів від
Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (13-26 січня, м. Токіо);
навчальний візит до Швеції за підтримки SIDA з вивчення кращих практик
вимірювання критеріїв суспільного мовлення для регіональних філій (18-22
листопада, м. Стокгольм); ознайомчий візит до Швеції за підтримки SIDA для
представників правління та Наглядової ради ПАТ «НСТУ» щодо вивчення практик
розвитку суспільного медіа та цифрової трансформації в листопаді 2019 року. Для
працівників ЦД за підтримки SIDA у травні та серпні 2019 року організовано також
навчальні візити до Швеції щодо вивчення найкращих практик вимірювання
аудиторії та діджитал-трансформації медіа. Крім того, проведено значну кількість
воркшопів з питань розробки стратегії цифрових новин, нового робочого процесу,
архітектури цифрових платформ, інструментів розвитку цифрових новинних
платформ;
виробництво новин – візит фінського експерта Атте Яаскелайнена.
Семінар «50 шляхів зробити новини кращими» (9 жовтня); візит експерта BBC
Media Action Давіда Гоярда з метою проведення воркшопа для команди новин в
рамках проєкту «Ньюзхауз» (14-15 травня); візит новинної групи ПАТ «НСТУ» до
суспільного мовника Ізраїлю (13 травня) з метою вивчення досвіду реформи
суспільного мовлення та популяризації суспільного мовлення у міжнародному
розрізі та під кутом зору виробництва новин – в рамках співпраці щодо ПКЄ – 2019;
участь у регіональному тренінгу ЄМС «Журналістика даних» (5-8 червня,
м. Братислава);
цифрові новини та розвиток соціальних медіа – UɅ: РІВНЕ, UɅ: ХАРКІВ,
UɅ: ЛЬВІВ, UɅ: КАРПАТИ за підтримки SIDA взяли участь у навчальному візиті
в Швецію з посилення навичок журналістики, кросплатформенного поширення
контенту та навичок соціальних медіа та публікації (27-31 жовтня, м. Стокгольм);
участь у регіональних тренінгах ЄМС для журналістів «Залучення та перевірка
матеріалів у соціальних медіа» (22-23 листопада, м. Братислава); «Мобільність:
смартфон як універсальний інструмент для збору новин» (13-16 травня,
м. Варшава);
документалістика – візит до ПАТ «НСТУ» режисерки-документалістки
Сюзанне Шпрьор. Лекція з документальної журналістики від Deutsche Welle
(18 вересня);
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художній контент – участь у зустрічі експертів художнього контенту –
членів ЄМС (23-24 вересня, м. Прага) для вивчення можливостей співпраці та
встановлення зв’язків;
радіо – семінар ЄМС з питань місцевих та регіональних радіо (12-15 червня,
м. Брюсель);
нові технології – регіональний тренінг ЄМС з питань ІР-технологій
(29 вересня – 02 жовтня, м. Варшава); навчальний тренінг за підтримки Японського
агентства міжнародного співробітництва JICA для технічного персоналу
(5-17 листопада);
Окрім відряджень з навчальною метою, забезпечено організацію
25 закордонних відряджень співробітників ПАТ «НСТУ» для участі у різних
заходах та подіях міжнародного рівня.
Протягом року в межах міжнародної співпраці забезпечено переклад
найважливіших документів та подій.
Укладено меморандуми про взаєморозуміння із закордонними
суспільними мовниками (RАІ – Італія та RTCG – Чорногорія), що сприятиме
розширенню спектру міжнародної співпраці ПАТ «НСТУ» та підвищенню її
міжнародного статусу.
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Комунікації зі ЗМІ та громадськістю
 7 774 публікації про роботу телерадіокомпанії у національних ЗМІ, з них
61,17% – позитивних.
 2 657 матеріалів пресслужби опубліковано у національних ЗМІ (34,18% від
усіх публікацій про телерадіокомпанію).

 Успішно реалізовано 25 хвиль антикризових комунікацій.
 Укладено та реалізовано 304 проєкти інформаційного партнерства, з них
229 – регіональних та 12 – всеукраїнських, решта – партнерства національних телета радіоканалів. Роботу виїзних теле/радіостудій на події передбачало
57 партнерств.
 Опрацьовано 1 002 запити на інформацію та звернення громадян до
пресслужби.
 Проведено 4 рекламні кампанії (2 – на транспорті для Українського радіо,
2 – для програми «Зворотний відлік»).
 Ведучі Суспільного на обкладинках телетижневиків – 7 разів.
 Проведено репутаційний аудит телерадіокомпанії.
 Розроблено репутаційну стратегію.
 Проведено навчання працівників з комбінованого моніторингу медіа.
 Розроблено єдиний комбінований моніторинг.
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 Створено порадник з комунікацій «Як ми пишемо» з основними вимогами
до оформлення, структури й стилю текстових матеріалів.
 Запроваджено обов’язковий тренінг з кризових комунікацій у програмі
адаптації нових працівників.
За результатами загального моніторингу ЗМІ та онлайн-медіа у 2019 році
відомо, що про роботу телерадіокомпанії здійснено 7 774 публікації. З них
2 657 публікацій – матеріали на основі пресрелізів чи подій або підготовлені
працівниками пресслужби, що становить 34,2% від усіх публікацій про
телерадіокомпанію. Такий значний відсоток матеріалів пресслужби свідчить про
успішність її роботи зі ЗМІ у 2019 році та активну присутність телерадіокомпанії в
інформаційному полі.
Тональність публікацій у ЗМІ у 2019 році розподілена так: 4 755 – позитивних
новин (61,17% від загальної кількості публікацій); 2 676 – нейтральні новини
(34,42%); 343 – негативні новини (4,41%).
Серед іншого, здійснюється підтримка роботи регіональних сайтів
телерадіокомпанії, готуючи новини про діяльність регіональних філій. За звітний
період для регіональних сайтів підготовлено та опубліковано 3 062 публікації.
Окремо варто відзначити, що фахівцями департаменту організовано
35 інтерв’ю для ведучих телерадіокомпанії у ЗМІ, з них 7 матеріалів з розміщенням
ведучих на обкладинці телетижневика.
Ініційовано та підтримано низку акцій у соціальних мережах, а також
фіналізовано процес перейменування фейсбук-сторінок філій, встановивши робочі
контакти з центральним офісом компанії Facebook.
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Зокрема, у 2019 році здійснено модерування фейсбук-події «Дебати челендж
Порошенко vs Зеленський на UɅ: Суспільне», до якої долучилися 125 000 осіб.
Також було проведено акцію для популяризації програм та ведучих
телерадіокомпанії, зокрема тематичну: «День св. Валентина на Суспільному» з
охопленням 46 839 користувачів, «День поезії» – 4 880 користувачів. З метою
популяризації цінностей Суспільного мовника проведено 4 кампанії на офіційній
корпоративній сторінці у соціальній мережі фейсбук, а саме акції, присвячені
Міжнародному дню боротьби за права жінок і міжнародний мир (охоплення –
75 338 користувачів), Дню журналіста (охоплення – 51 803 користувачі), Дню
української писемності та мови (охоплення – 3 776 користувачів), а також серія
інфографіки на тему медіаграмотності (охоплення – 31 379 користувачів). Усі акції
реалізовано без використання реклами чи платного просування.
За 2019 рік кількість підписників офіційної корпоративної сторінки
Суспільного мовлення зросла майже втричі (з 6 945 користувачів до 17 357
користувачів). При цьому середнє добове охоплення дописів з новинами про роботу
компанії зросло з 5 293 до 10 377 користувачів соціальної мережі.
Протягом 2019 року відбулося кілька інформаційних атак та хвиль негативу
про телерадіокомпанію, щодо яких було здійснено вчасне та оперативне реагування
та забезпечено антикризову комунікацію, що дало змогу мінімізувати репутаційні
втрати.
За
наслідками
незалежного
репутаційного аудиту, що проводила
міжнародна консалтингова компанія
TLFRD,
встановлено
успішність
реалізованих заходів антикризової
комунікації.
Здійснюється
постійне
реагування на звернення громадян та
запити на інформацію, зокрема, у 2019
році опрацьовано 1002 таких запити та
звернення і надано відповіді. Активно ведеться комунікація через онлайнплатформу корпоративного сайту «Потрапити на Суспільне». Протягом року на
платформу надійшло 612 запити від користувачів, що також були опрацьовані.
Для уніфікації представленості телерадіокомпанії у публічній площині
розроблено низку методичних матеріалів, що встановлюють єдині стандарти
підготовки текстів новин компанії, офіційних заяв, листів, а також вживання бренднеймів та власних назв.
Запроваджено обов’язковий тренінг з кризових комунікацій як частина у
програмі адаптації нових працівників, що дає змогу налагодити процеси реагування
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на кризові ситуації та форс-мажори, що можуть негативно позначитися на репутації
телерадіокомпанії.
З метою підвищення впізнаваності бренду Суспільного та суббрендів у
відповідних цільових аудиторій та формування лояльності до телерадіокомпанії
протягом року реалізовано 304 інформаційні партнерства. З них 229 партнерств
регіональних філій телерадіокомпанії та 12 всеукраїнських, решта 63 – партнерства
національних теле- й радіоканалів. У статусі генерального інформаційного
партнера телерадіокомпанія була представлена на 20 подіях.

Варто відзначити, що роботу виїзних теле- чи радіостудій на подіях
передбачало 57 інформаційних партнерств, це надало творчому колективу
телерадіокомпанії ексклюзивний доступ до знакових заходів та подій країни,
можливість безоплатного розміщення на локаціях та отримання відповідних прав
інтелектуальної власності на контент для подальшої трансляції в ефірі. Усі виїзні
локації були реалізовані з відповідними проявами бренда Суспільного.
За показником охоплення аудиторії найбільшим інформаційним
партнерством 2019 року з ефірними проявами стала співпраця з Міжнародним
фестивалем «Книжковий Арсенал», що залучив 57 тисяч відвідувачів локації.
Cуспільне було представлене двома виїзними студіями: телеканал UΛ: КУЛЬТУРА
і радіоканал UΛ: Радіо Культура.
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Всеукраїнське генеральне партнерство Суспільного та проєкту «Місто
професій» стало найбільшим позаефірним партнерством з охопленням понад 1 млн
відвідувачів подій. У кожному із обласних центрів, а у Києві двічі, було проведено

майстеркласи від журналістів, сценаристів, операторів Суспільного для знайомства
з професією відвідувачів подій, усі охочі також могли випробувати себе працюючи
в кадрі на невеликих виїзних знімальних майданчиках.
До ключових партнерств 2019 року варто також включити Book Forum 2019
у Львові, що залучив понад 25 тисяч відвідувачів, й надав можливість не лише
популяризувати бренд Суспільного, а й реалізувати спецпроєкти для телеканалів
UΛ: ЛЬВІВ та UΛ: КУЛЬТУРА, а також для UΛ: Радіо Культура. Упродовж п’яти
днів у геокуполі навпроти Оперного театру в центрі Львова мовили наживо виїзні
теле- й радіостудії Суспільного мовника.
Варто відзначити співпрацю з AirGogolFest, адже фестиваль залучив понад
13 тис. відвідувачів у м. Вінниці, а на виїзній локації під час події працювали
кореспонденти новин та виїзна студія каналу UɅ: ВІННИЦЯ.
Форум організаційного розвитку громадянського суспільства став ще однією
значущою партнерською подією для Суспільного у 2019 році. Особливість цього
форуму – націленість виключно на громадські організації та активістів
громадського сектору. Загальна кількість відвідувачів форуму – 2 000 осіб.
У рамках події було організовано окрему промолокацію телерадіокомпанії, де всі
охочі могли не лише поспілкуватися з представниками Суспільного, а й отримати
інформацію про роботу мовника у конкретних регіонах, дізнатися про можливості
співпраці громадського сектору із Суспільним та зареєструватися на екскурсійні
програми для дітей і дорослих у телецентрі «Олівець».
Важливою частиною роботи у 2019 році була організація інформаційних
кампаній для популяризації телепрограми «Зворотний відлік», а також
UΛ: Українське радіо.
Організовано підготовку та розміщення зовнішньої реклами телепрограми
«Зворотний відлік» у містах Львові та Одесі (носії реклами – борди та сіті-лайти),
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а також реклами у метрополітенах у містах Києві (понад 26 млн контактів) та
Харкові (понад 9 млн контактів). Під час інформаційної кампанії нового сезону
політичного ток-шоу «Зворотний відлік» зосереджено увагу на роботі з аудиторією
у невеликих обласних центрах, а також районних центрах, шляхом розміщення
матеріалів у пресі: 4 загальнонаціональні видання та 21 регіональне видання, що
були обрані за показниками найбільшого тиражу у відповідному регіоні.
Окремо було запущено рекламну кампанію політичного токшоу у поїздах
інтерсіті за маршрутами по всій країні. Зокрема, 12 потягів на 558 екранах у

пасажирських вагонах транслювали проморолик телепрограми, сумарна кількість
показів за звітний період – 592 704.
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Дві рекламні кампанії організовано для Українського радіо на транспортних
засобах (тролейбуси та трамваї), що відбулися у 9 містах: Львові, Луцьку, Рівному,
Житомирі, Чернігові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Києві.
Також встановлено репутаційний профіль компанії та здійснено оцінювання
всіх показників, що стало основою для розробки та впровадження репутаційної
стратегії телерадіокомпанії.

Безпека
Продовжено розгортання та монтаж сучасної ІР-системи відеонагляду
AVIGILON, яка залишилася після проведення 62-го Пісенного конкурсу
Євробачення 2017 року. Змонтовано 53 камери; загальна кількість камер, що
працює в цій системі, – 74. Відеоархів зберігається на спеціальному сервері, який
змонтовано в ЦОДі, тривалість записів архіву – понад місяць, що дає змогу
ефективно реагувати в разі виникнення нестандартних ситуацій у ЦД.
Продовжено розгортання та монтаж сучасної ІР-системи контролю
управління доступом (СКУД) U-Prox. Загалом, у ЦД встановлено 30 «контролерів».
До системи СКУД також було підключено автоматичні ворота заїзду з
вул. Б. Грінченка, 9, що, своєю чергою, надало можливість організувати заїзд
службового автотранспорту у внутрішній двір телерадіокомпанії за допомогою
персональних електронних карток доступу з можливістю контролювання часу
заїзду.
Змонтовано дві сучасні GSM-системи для забезпечення перебування
приміщень під охороною AJAX: перша – в приміщенні архіву відділу кадрів,
друга – в приміщенні Наглядової ради, що дає можливість охороні оперативно
реагувати в разі несанкціонованого проникнення сторонніх осіб у ці приміщення.
Проведено перезарядження всіх 826 вогнегасників, що обліковуються в ЦД,
задля забезпечення можливості швидко та ефективно реагувати в разі виявлення
загорання в приміщеннях телерадіокомпанії.
Проведено закупівлю 37 нових вогнегасників для доукомплектування до
норм забезпечення відповідно до нормативних актів.
Проведено відкриті торги в системі Prozzoro щодо надання послуг з охорони
приміщень ЦД, що дало змогу отримати послуги співробітників ПП «ШЕРИФЗАХИСТ», які мають необхідний досвід та кваліфікацію для надання таких послуг.
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Відкриті торги в системі Prozzoro щодо надання послуг з охорони приміщень
проведено також в усіх філіях ПАТ «НСТУ». Це дало змогу отримати якісні послуги
з охорони від компаній, які мають необхідну кваліфікацію та досвід з надання таких
послуг.
Антикорупційний напрям
 Утворено антикорупційний департамент.
 Проведено 1 106 антикорупційних перевірок потенційних контрагентів:
 447 перевірок фізичних осіб та цивільно-правових угод;
 147 перевірок потенційних орендарів та договорів;
 512 перевірок потенційних контрагентів та договорів.
 Проведено щорічну оцінку корупційних ризиків.
 Розроблено та введено в дію нову редакцію Антикорупційної програми

ПАТ «НСТУ» з урахуванням змін до антикорупційного законодавства України.
 Проведено 2 внутрішніх розслідування та 3 перевірки за скаргами.
 Опрацьовано 9 запитів правоохоронних органів.

Комплаєнс
Управління комплаєнс – новостворений підрозділ у ПАТ «НСТУ», основним
завданням якого є впровадження в ПАТ «НСТУ» системи управління комплаєнсризиками, що забезпечуватиме належний контроль виконання вимог нормативних
документів, стандартів та інших обов’язкових вимог та управління репутаційними
ризиками.
На поточному етапі застосування комплаєнс-процедур в ПАТ «НСТУ»
впроваджується перший підхід до реалізації комплаєнс-контролю з елементами
ризик орієнтованого підходу з подальшим впровадженням процедур комплаєнсу із
застосуванням комплаєнс-ризиків.
Розроблення нормативних документів з питань комплаєнсу сприяє
удосконаленню нормативної бази ПАТ «НСТУ», оперативному виявленню змін і
відхилень від встановлених норм, а також підготовці основи для ризикорієнтованого підходу до виконання комплаєнс-процедур, що вбудовані в систему
управління ризиками в ПАТ «НСТУ».
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Сервіс
Для забезпечення безперебійної роботи ПАТ «НСТУ» у 2019 році було
укладено 222 договори на суму 45 195 541 грн, а саме:
‒ 23 договори щодо оплати комунальних послуг на суму 34 517 147 грн, у
тому числі на послуги електро-, водо-, газо-, теплопостачання та водовідведення,
прибирання та вивезення сміття, технічного обслуговування пасажирських ліфтів;
‒ 52 договори укладено із залученням сторонніх організацій, які дали змогу
відновити роботу інженерного обладнання та мереж підприємства, відремонтувати
та здійснити технічне обслуговування автомобілів, підтримати належний
санітарний стан приміщень, здійснити економію енергоресурсів;
‒ 147 договорів укладено із закупівлі необхідних товарів, матеріалів та
комплектуючих для забезпечення виробничих потреб ЦД ПАТ «НСТУ».
Протягом 2019 року виконано приблизно 30 400 заявок від структурних
підрозділів ЦД ПАТ «НСТУ» щодо надання транспортних послуг, проведення
ремонтних робіт та підтримання інженерних мереж, систем і обладнання у
працездатному стані, а саме:
‒ понад 21 200 заявок та ремонтних робіт, завдяки яким було збережено
обладнання ЦД ПАТ «НСТУ» у належному працездатному стані, підтримано
належні умови праці та зекономлено енергоресурси;
‒ 6800 заявок пасажирських перевезень щодо виробництва контенту від
творчих підрозділів ЦД ПАТ «НСТУ», забезпечено відрядження знімальних груп
територією України, здійснено вантажні перевезення для господарської діяльності;
‒ 2600 заявок щодо проведення поточних ремонтів приміщень, дрібного
ремонту вікон, дверей, меблів, перевезення та переміщення обладнання, матеріалів,
офісних меблів тощо, задля створенню комфортних умов для працівників, гостей та
відвідувачів;
‒ 237 заявок щодо закупівлі товарів та матеріалів для виробничих потреб
структурних підрозділів підприємства.
Для підтримання належних умов праці, забезпечення безперебійного процесу
виробництва та нормальної роботи технологічного обладнання було здійснено
вагомий внесок у його ремонт та обслуговування.
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Відновлено працездатність охолоджувальної
машини
Daikin
EUWAB20KAZW1
(вул. Хрещатик, 26), яка забезпечує відповідні
технологічні температурні режими в АСБ (21, 22,
24, 25), завдяки чому
було
досягнуто
комфортних умов для
працівників та гостей
студій.
Придбано та введено в експлуатацію
циркуляційний насос Lowara 125V системи опалення
ЦД ПАТ «НСТУ», що значно підвищило надійність та
продуктивність роботи системи та дало змогу суттєво
знизити електроспоживання котельні.
Придбано
та
встановлено
два
кондиціонери Daikin в
серверній
кімнаті
інформаційного департаменту ЦД ПАТ «НСТУ»,
завдяки яким створено відповідні температурні
режими в серверній та забезпечено її безперебійну
роботу.
Відновлено та забезпечено стабільну
роботу дизель-генераторного устаткування,
що
надало
можливість
забезпечити
безперебійне
енергопостачання
до
відповідного рівня (перша категорія з
надійності електропостачання).
Виконано технічне обслуговування джерела
безперебійного живлення, а саме: калібрування,
вибраковування та оптимізація працездатних
акумуляторів в модулях стійок. Це дало змогу
відновити роботу елементів ДБЖ та вивести
безперебійне енергопостачання до відповідного
рівня
(перша
категорія
з
надійності
електропостачання).
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Проведено вимірювання опору ізоляції електричних мереж будівель ЦД
ПАТ «НСТУ» відповідно до чинних норм і вимог.
Власними силами встановлено кондиціонер
McQuay50, який забезпечує відповідні технологічні
температурні режими в центральній апаратній
телебачення.
Переобладнано
систему освітлення в
малій
концертній
студії Будинку звукозапису Українського радіо. Тут
було
додатково
встановлено
енергоощадні
освітлювальні прилади задля підвищення якості
освітлення та забезпечення економії електричної
енергії (вул. Л. Первомайського, 5-В).
Виконано косметичні ремонти 57 службових приміщень ЦД ПАТ «НСТУ»
загальною площею приблизно 1450 м², деякі з них із заміною інженерних ліній та
мереж, що дало змогу значно підвищити рівень комфорту для працівників.
Власними силами виконано поточний ремонт покрівлі бувлі на
вул. Хрещатик, 26, завдяки чому збережено майно ПАТ «НСТУ» на загальну суму
понад 7 млн грн.
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ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ
Технічні стандарти
 35 інженерів, з них 22 – головні інженери філій, пройшли навчання з
побудови комплексів телевиробництва на основі протоколу NDI, програмноапаратних комплексів VMix, камер PTZ, систем передачі контенту за допомогою
пристроїв LiveU.
 Здійснено підготовку, створення вимог та технічних завдань для понад
90 договорів технічного напряму. Договори укладено та виконано, закуплено нову
техніку на 4 млн грн (з моменту створення департаменту).
 Проведено навчання групи технічних працівників ЦД та філій у співпраці
з EBU (тренінг FUNDAMENTALS OF LIVE IP).
 Організовано та проведено стажування групи технічних працівників ЦД та
філій у співробітництві з JICA та NHK International.
 Розроблено план технічної трансформації ПАТ «НСТУ».
 Розроблено концепцію уніфікованого рішення комплексу телевиробництва
філій.
 Розроблено концепцію, технічне рішення та план впровадження технічного
каналу.
 Налагоджено системну роботу з тестування передових технологій на базі
АСБ-6.
 Розроблено технологічну схему першого та другого етапів запуску
Суспільної студії.
 Розроблено технічне рішення для проєкту SIDA. Підготовлені технічні
завдання для закупівель техніки. Отримано, налаштовано та впроваджено технічне
рішення в 4 філіях.
 Розроблено технічне рішення для проєкту реновації архіву ПАТ «НСТУ».
Підготовлено технічні завдання для закупівель техніки.
 Розроблено технічне рішення для проєкту «Регіональні дебати»,
підготовлено технічні завдання для закупівель техніки. Отримано, налаштовано та
впроваджено технічне рішення в 4 філіях.
 Розроблено технічне рішення для проєкту NewsHouse. Підготовлено
технічні завдання для закупівель техніки.
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 Проведено імпорт даних зі старого програмного забезпечення архіву ЦД
(кінофонд, відеофонд, відеотека, invenio, DivaArchive) у новий комплексний
продукт InMedia.
 Проведено навчання персоналу архіву щодо роботи з новим програмним
забезпеченням.
Інформаційні технології
 Протягом 2019 року здійснено:
‒ забезпечення безперебійної роботи понад 700 персональних комп’ютерів,
150 одиниць офісної техніки та понад 60 одиниць мережевого обладнання
ЦД ПАТ «НСТУ»;
‒ створено кластер системи віртуалізації на базі відкритого та безкоштовного
програмного забезпечення Ovirt, що дало змогу заощадити суттєві грошові кошти;
‒ розпочато впровадження системи моніторингу ІТ інфраструктури
ЦД ПАТ «НСТУ» на базі відкритого програмного забезпечення Zabbix;
‒ модернізовано 34 монтажних комплексів апаратних відеомонтажу
ЦД ПАТ «НСТУ»;
‒ створено та введено в експлуатацію кластер із 2 сучасних
багатопроцесорних серверів Supermicro X10 та інфраструктури, пов’язаної з ними;
‒ встановлено та налаштовано понад 120 нових персональних комп’ютерів;
‒ відремонтовано та введено в експлуатацію понад 50 одиниць комп’ютерної
та офісної техніки в ЦД ПАТ «НСТУ»;
‒ впроваджено у виробничий процес стандарт NDI, що дало можливість
поліпшити та збільшити виробництво прямоефірних програм на регіон Київ і
область з впровадженням камер типу PTZ;
‒ впроваджено IPTV технологію цифрового телебачення в мережах передачі
даних через IP;
‒ проведено технологічний супровід прямоефірного спецпроєкту
«Зворотний відлік», Чемпіонату світу з футболу U20 2019 року, зйомки та показу
трансляції Чемпіонату світу з хокею серед юніорів;
‒ організовано доставку сигналів мовлення всіх філій в ЦД через мережу IP
та роздавання сигналів мовлення філій кабельним операторам усієї країни.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ
Управління бюджетом
Доопрацьовано та затверджено фінансову структуру ПАТ «НСТУ» за
центрами фінансової відповідальності. Після прийняття нової організаційної
структури, центри фінансової відповідальності було адаптовано під зміни.
Фінансова структура дала змогу значно впорядкувати бізнес-процеси в компанії,
учасниками яких є різні за функціями структурні підрозділи. Завдяки фінансовій
структурі регламентуються зони функціоналу та відповідальності для досягнення
поставлених цілей. На основі фінансової структури було розроблено технічне
завдання для реалізації функціоналу фінансового планування за допомогою
програмного забезпечення в комплексі із бухгалтерським обліком. На кінець 2019
року програмне забезпечення в процесі розробки та впровадження.
Розроблено проєкт документу «Політика планування та інвестування
ПАТ «НСТУ». Метою розроблення «Політики планування та інвестування
ПАТ «НСТУ» є опис системи планування та інвестування задля організації сталого
розвитку і ефективної роботи телерадіокомпанії, підвищення її фінансовоекономічної ефективності та фінансової стійкості. Політика охоплює завдання
стратегічного й оперативного управління ПАТ «НСТУ», включає в себе визначення
стратегічних цілей при довгостроковому плануванні та їхню реалізацію в рамках
середньострокового і короткострокового планування.

Бухгалтерський облік
 Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо опублікування
на офіційному вебсайті ПАТ «НСТУ» річної фінансової звітності
Вимога щодо оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським
висновком ПАТ «НСТУ», як публічного акціонерного товариства, передбачена
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Для забезпечення виконання зазначеної вимоги у 2019 році було здійснено:
‒ перехід бухгалтерського обліку центральної дирекції та філій на
міжнародні стандарти;
‒ трансформація фінансової звітності за 2017 рік за міжнародними
стандартами для формування залишків на початок 2018 року за статтями балансу
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
‒ аналіз великого обсягу господарських операцій за 2018 рік з метою
відображення їх у фінансовій звітності за вимогами міжнародних стандартів (у тому
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числі здійснено заходи контролю та надано консультації щодо приведення
бухгалтерського обліку філій до міжнародних стандартів);
‒ підготовка фінансової звітності за міжнародними стандартами за 2018 рік;
‒ ініціювання проведення тендеру із закупівлі послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2018 рік;
‒ за результатами проведеного аудиту фінансова звітність ПАТ «НСТУ» за
2018 рік визнана такою, що відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Фінансова звітність ПАТ «НСТУ» разом з аудиторським висновком
оприлюднена на сайті https://suspilne.media/;
‒ своєчасне подання достовірної податкової статистичної, бюджетної та
проміжної фінансової звітності;
‒ своєчасне нарахування та виплата заробітної плати;
‒ в умовах несвоєчасного та неповного обсягу надходження коштів з
державного бюджету в грудні 2019 року здійснено посилені заходи щодо
оперативного опрацювання та направлення до Державного казначейства великого
обсягу документів на оплату. Так, тільки в грудні 2019 року було сформовано та
направлено на оплату приблизно 1000 платіжних доручень. Для порівняння, у 2019
році в середньому за 1 місяць працівники формували трохи більше 600 платіжних
доручень;
‒ здійснено перерахунок податку на додану вартість за результатами
2019 року та визначено частку використання товарів/послуг, необоротних активів в
оподатковуваних операціях. Як наслідок, у 2020 році буде зменшено обсяг оплати
податку на 3,3 мільйони гривень.
 Розроблення єдиної для центральної дирекції та філій облікової
політики за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Облікова політика – це фундамент, на якому базується бухгалтерський облік
підприємств.
Саме в обліковій політиці визначаються принципи і методи обліку та оцінки,
які передбачають декілька варіантів обліку.
Зокрема, в обліковій політиці підприємство самостійно може визначити один
або кілька методів нарахування амортизації, метод оцінки вибуття запасів, поріг
суттєвості щодо окремих об’єктів обліку тощо.
Під час розроблення Облікової політики ПАТ «НСТУ» було враховано
специфіку телерадіокомпанії та можливості наявної облікової системи.
Облікова політика ПАТ «НСТУ» у 2019 році була винесена на розгляд
правління ПАТ «НСТУ» та була затверджена відповідним рішенням від 30.09.2019
№ 146.
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 Забезпечення проходження навчання працівників бухгалтерії у сфері
бухгалтерського обліку та складання звітності за МСФЗ
У 2019 році проведено навчання працівників департаменту бухгалтерського
обліку та менеджерів напряму (з фінансових питань) філій з метою підвищення
кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами.
Після завершення навчання було проведено екзаменування учасників для
визначення рівня їхньої компетентності. Варто зауважити, що із 49 учасників 40
показали досить високий рівень. Це позитивний показник, оскільки в навчанні
брали участь не тільки працівники керівного складу бухгалтерії, а й
вузькоспеціалізовані працівники, які ведуть облік тільки з одного напряму.
У результаті працівники, які успішно пройшли екзаменування, отримали
відповідний сертифікат від компанії, що проводила навчання та тестування.
 Впровадження нової облікової системи
Протягом 2019 року впроваджено нову облікову систему, зокрема модулі
автоматизації бухгалтерського обліку.
Для впровадження програмного комплексу (ПК):
‒ ініційовано проведення тендерної процедури на закупівлю ПК та послуг з
його впровадження;
‒ взято активну участь у численних переговорах з компанією, що здійснює
впровадження ПК;
‒ здійснено формування та аналіз значного об’єму бази даних, необхідної для
впровадження модуля нарахування заробітної плати;
‒ здійснено тестування модуля нарахування заробітної плати з метою
визначення рівня готовності до використання ПК.
На сьогодні модуль нарахування заробітної плати перебуває на завершальній
стадії впровадження. Його запуск залежить від оперативності внесення достовірної
інформації департаментами та виправлення виявлених недоліків компанією, що
здійснює впровадження.
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Тендерні процедури
З метою ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення
конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам
корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції в серпні 2019 року
утворено самостійний структурний підрозділ – управління тендерних процедур.
Протягом 2019 року управлінням тендерних процедур та тендерним
комітетом ПАТ «НСТУ» проведено 276 процедур закупівель, зокрема: 126 –
відкриті торги, 129 – переговорні процедури (проведення процедур з метою захисту
прав інтелектуальної власності тощо), 21 – допорогові закупівлі.
У процедурах закупівель ПАТ «НСТУ»
466 підприємств, підприємців, установ та організацій.

взяли

участь

загалом

За результатами проведених процедур закупівель для постачання товарів,
надання послуг та виконання робіт укладено 483 договори.
Про якісний фаховий склад тендерного комітету ПАТ «НСТУ» та управління
тендерних процедур свідчить 4 поданих скарги у 2019 році до Антимонопольного
комітету України, які відхилені Антимонопольним комітетом України та
підтверджено відповідне рішення тендерного комітету ПАТ «НСТУ».
Варто зауважити, що проведення конкурентних публічних закупівель
забезпечило економію коштів ПАТ «НСТУ» на загальну суму понад 7 млн грн.

Комерційна діяльність
За 2019 рік загальні надходження на господарські рахунки становили
72,3 млн грн. З них 57,6 млн грн (86% від запланованих показників) – за розміщення
комерційної реклами, що на 3,2 млн більше, ніж в 2018 році. Ще 14,7 млн грн
залучено від політичної агітації.
 Успішно налагоджено роботу управління по роботі з регіонами:
– укомплектовано штат працівників з продажу реклами у філіях.
– запроваджено та опрацьовано єдину систему розміщення реклами в ефірі
регіональних телеканалів через комп’ютерну програму «TV Market».
 Реалізовано розміщення передвиборної агітації / політичної реклами на
всіх телерадіоканалах ПАТ «НСТУ» під час проведення виборів Президента
України та позачергових виборів народних депутатів України з дотриманням вимог
чинного законодавства, без жодних порушень та відсутність претензій як від
представників політичних партій / кандидатів, так й від державних органів влади.
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 Впроваджено та опрацьовано систему надання послуг з розміщення
реклами (Digital) на сайтах ПАТ «НСТУ», укладено угоди на надання таких послуг
та отримання коштів за такі послуги.
 Розроблено проєкт плану надходжень на 2020 рік, який узгоджується із
керівництвом ПАТ «НСТУ» та включено до загального фінансового плану
ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 Щомісячно спільно з департаментами фінансового напряму здійснюється
звіряння за всіма платформами (загальнонаціональні та регіональні
телерадіоканали):
– фінансових надходжень;
– актів приймання-передачі послуг;
– загального рекламного хронометражу.
 Постійно ведеться робота щодо дебіторської заборгованості.
 Розроблено та затверджено розцінки на надання послуг з розміщення
реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу на загальнонаціональних
та регіональних телерадіоканалах ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 Реалізовано / розроблено такі комерційні пропозиції:
‒ Національний відбір на Дитячий пісенний конкурс Євробачення (залучено
7 спонсорів та рекламодавців);
‒ Пісенний конкурс Євробачення – 2019;
‒ Дитяче Євробачення – 2019 (залучено 5 спонсорів);
– Національний відбір та Пісенний конкурс Євробачення – 2020;
‒ трансляції Кубка світу та Чемпіонату світу з біатлону сезону 2018/2019
(залучено 4 спонсори трансляції);
– трансляція Кубка світу та Чемпіонату світу з біатлону 2019/2020;
‒ трансляції чемпіонатів світу FIFA 2020 WC U 20 та FIFA Womens World
Cup France 2019 (залучено 5 спонсорів та рекламодавців);
– Чемпіонатів світу FIFA 2020 WC U 20 та FIFA Womens World Cup
France 2019;
– Літні Олімпійські та Паралімпійські Ігри 2020.
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Управління активами
 Перевиконання планів щодо передачі майна в короткострокову оренду
ПАТ «НСТУ» оперує власними приміщеннями загальною площею
194,2 тис. м2 та приміщеннями, наданими в господарське відання, площею
10 тис. м2. Завдяки проведеній у 2019 році оптимізації використання приміщень
вдалося вивільнити площі для здачі в оренду стороннім організаціям, що дало змогу
гарантовано отримати додатковий дохід, у тому числі за рахунок компенсації
комунальних послуг орендарями.
Станом на 31.12.2019 загалом укладено 160 договорів оренди на загальну
площу 15,69 тис. м2, а також 5 договорів оренди рухомого майна.
Показники виконання плану щодо доходів від оренди та відшкодування
витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних
послуг наведено на діаграмі:
тис. грн
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Як видно з наведеної діаграми, плани щодо доходів за 2019 рік були
перевиконані на 44%.
Динаміка доходів за 2017, 2018 та 2019 роки:
тис. грн
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Інформацію щодо фактично отриманих доходів від оренди (з урахуванням
відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг) у розрізі регіонів за 2019 рік (у тис. грн та у відсотках від
загальної суми доходів) наведено на діаграмі:

68,6
%
16 795,8

тис. грн

7,1
%

5,5
%

4,9
%

2,54
%

1 725,9 1 353,6 1 187,0
683,7

2,8
%

508,3

2,1
%

1,8
%

1,6
%

429,1

393,5

385,0

1,5
%

362,5

1,3
%

327,5

<1%

176,0

102,0

44,8

Відповідно до наведеної діаграми найбільшу «питому вагу» має Київ – 68,6%.
Це обґрунтовано, по-перше, найбільшою «питомою вагою» Києва в портфелі
нерухомості, якою володіє телерадіокомпанія, та, по-друге, найвищою вартістю
оренди в столиці, якщо порівнювати з регіонами.
 Реєстрація нерухомого майна
Факт володіння нерухомістю підтверджується реєстрацією права власності на
нерухомість у Держреєстрі речових прав. Станом на сьогодні зареєстровано право
приватної власності на більшу частину будівель та споруд загальною площею
115,08 тис. м2 у містах Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі, Луцьку, Дніпрі та
Чернігові.
Також успішно зареєстровано за ПАТ «НСТУ» право постійного
користування на земельні ділянки в 11 містах: Київ (вул. Хрещатик, Б. Грінченка,
Л. Первомайського), Чернівці, Черкаси, Новгород-Сіверський, Кривий Ріг,
Вінниця, Рівне, Суми, Хмельницький, Житомир, Херсон.
 Оптимізація використання приміщень, що перебувають на праві
господарського відання
Після довготривалих перемовин та здійснення всіх процедур приміщення
площею 438,5 м2 за адресою: м. Вінниця, вул. С. Петлюри, 15 А, що перебувало в
ПАТ «НСТУ» на праві господарського відання та не використовувалося у власній
діяльності, було передано у власність Вінницької обласної державної адміністрації.

