
Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 
 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  
 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 
                            

                            ГО «Асоціація «Жінки в медіа»  

Найменування _________________________________________________________________ 
 

Статус:             громадське об’єднання                                                                             . 

 

Сфера діяльності              правозахисна сфера                                                                             . 

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

                             18.09.2019 

Дата реєстрації ______________________________________________________ 
 

Юридична адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, пр. Івана Мазепи, 13/9, 

оф. 47. Поштова адреса: 04056, м.Київ, Львівська площа 4-А, кв.8: Телефон, ел.пошта: 

+380632644485, femida.help@gmail.com  

Місцезнаходження та контактні дані ___________________________________ 
                                                                                               (у т.ч. адреса електронної пошти, номер 

телефону) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів об’єднання  

 

Правління: Денисенко Лариса Володимирівна, Кузьменко Єлизавета Олександрівна (голова), 
Єрмолаєва Вікторія Володимирівна, Курманова Тетяна Равільївна  

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання заяви на участь у 
Конференції  

 

Метою створення й діяльності ГО «Жінки в медіа» є об’єднання жінок, які працюють в медіа для 

утвердження гендерної рівності на двох рівнях: рівність усередині медіа (рівні можливості та 

ставлення, рівний доступ до посад) та рівність у медійному контенті, з особливим акцентом на 
боротьбі із сексизмом, а також забезпечення лідерства і необхідних ресурсів для захисту прав і 

можливостей жінок у всіх сферах життя. Вказана мета реалізується через правозихист і 

просвітництво. Зокрема у 2019-2001 роках були організовані/співорганізовані такі проєкти: 
 

1. “Опір гендерним перетворення в Україні: дослідження антигендерних рухів та їх наративів” 

січень 2020-вересень 2020 року, у рамках програми “Жінки на місцях мобілізуються заради 
демократії”. Проект реалізується за підтримки Українського жіночого фонду. Детальніше про проєкт 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3088983-gender-ci-antigender-hto-atakue-demokratiu-v-

ukraini-prezentacia-doslidzenna.html  

2. “Група самопідтримки для медійниць”. 2019-2021 рік. Проект передбачає проведення груп 

підтримки з психотерапевткою на теми вигорання на роботі, захисту від сексуальних домагань, 

mailto:femida.help@gmail.com
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обговорення прав і обов’язків редакції та інше. Проект реалізується за підтримки Фонду Олени 

Пінчук. 

3. “Посилення спроможності журналісток через навчання толерантності і недискримінації щодо 

СОГІ, а також зменшення стигми ЛГБТ через вироблення і поширення матеріалів” 2020-2021 

рік, у рамках програми «Виховуємо союзників: розширення мережі партнерських організацій для 
покращення ситуації щодо прав ЛГБТІ в Україні», що реалізується за підтримки Благодійного Фонду 

«Гендер Зед». Проєкт спрямований на об’єднання жінок, які працюють в медіа для просування ідей 

рівності та толерантності до ЛГБТ-спільноти. Були проведені навчальні правозахисні тренінги для 

журналісток з теми ЛГБТ та вироблені матеріали з публікацією в медіа.  

4. «Моніторинг висвітлення у медіа місцевих виборів в Україні 2020 року» вересень 2020 – 

листопад 2020 за підтримки Проєкту «ЄС та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи 
медіа в Україні». Моніторинг проводить Коаліція громадських організацій, що включає «Комісію 

журналістської етики», «Платформу прав людини», «Український інститут медіа та комунікації», 

«StopFake» (Україна) та «Асоціацію «Жінки в медіа». Метою моніторингу є інформування 
громадськості про поведінку ЗМІ під час виборчої кампанії і стимулювання дискусії щодо 

об'єктивності та якості їх роботи з висвітлення виборчих перегонів та сприяння їх дотриманню 

міжнародних стандартів та кращих практик щодо свободи вираження поглядів, гендерної рівності та 

незалежності медіа.  

5. «Гендерні окуляри в школі: молоді журналістки діляться досвідом  з учнями та ученицями», 

реалізовувався у серпні-жовтні 2020 року Громадською організацією «Асоціація «Жінки в медіа» за 

підтримки іншої організації «Жіночі перспективи». Основна ідея проєкту – це поширення ідей 

гендерної рівності в школах та сприяння дівочому лідерству через залучення молодих журналісток, 

які практикують фемінізм до спілкування та навчання у форматі «рівний рівному» із учнями старших 

класів, а також спільне вироблення контенту. 

6. Заснування з парнерами Антипремії за сексизм в політиці та ЗМІ «Це Яйце» 2019-2021 роки. 

Антипремія “Це яйце!” покликана привернути увагу до проблеми стереотипного зображення жінок в 

українських ЗМІ та дискримінації за ознакою статі чи гендера, до якої вдаються українські публічні 

особи. Ініціативу започаткували ГО “Жінки в медіа”, Інститут масової інформації, Центр прав 

людини ZMINA, “Детектор медіа”, Кампанія проти сексизму в медіа та політиці “Повага”, Українська 

Гельсінська спілка з прав людини.  

 
 

Проведені заходи ____________________________________________________ 

(назви заходів, дати проведення) 
 

2019 рік 

1) Відзнаку “Це яйце!” вручали під час пресконференції 9 грудня 2019 року в Києві. 
“Нагородження” відбулося напередодні Міжнародного дня прав людини, який відзначають 

10 грудня. https://zmina.info/announcements/antypremiya-cze-yajcze-publichnyh-osib-ta-zmi-

nagorodzhuvatymut-za-seksyzm/  
2) 21.08.2021 рок опубліковано - Відкрите звернення від «Жінок в медіа» до депутатської 

спільноти всіх скликань, політичних партій, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування https://imi.org.ua/news/vidkryte-zvernennia-vid-zhinok-u-media-do-deputats-koi-
spil-noty-vsikh-sklykan-politychnykh-partiy-i29144  

3) Опубліковано звіт по результатах адвокаційної роботи «Жінки в медіа» в особі голови 
правління щодо того, що жінки отримують на 20% менше зарплати ніж чоловіки в медіа сфері. 

https://povaha.org.ua/zi-svyatom-v-ukrajinskyh-media-zhinky-otrymuyut-na-20-menshe-nizh-

choloviky/  
 

2020 рік 

1) 2 вересня 2020 “Ґендер чи антиґендер. Хто атакує демократію в Україні?” Презентація в 
Укрінформ дослідження від ГО «Жінки в медіа», «Ла Страда», Український Жіночий Фонд 

https://zmina.info/announcements/antypremiya-cze-yajcze-publichnyh-osib-ta-zmi-nagorodzhuvatymut-za-seksyzm/
https://zmina.info/announcements/antypremiya-cze-yajcze-publichnyh-osib-ta-zmi-nagorodzhuvatymut-za-seksyzm/
https://imi.org.ua/news/vidkryte-zvernennia-vid-zhinok-u-media-do-deputats-koi-spil-noty-vsikh-sklykan-politychnykh-partiy-i29144
https://imi.org.ua/news/vidkryte-zvernennia-vid-zhinok-u-media-do-deputats-koi-spil-noty-vsikh-sklykan-politychnykh-partiy-i29144
https://povaha.org.ua/zi-svyatom-v-ukrajinskyh-media-zhinky-otrymuyut-na-20-menshe-nizh-choloviky/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3088983-gender-ci-antigender-hto-atakue-demokratiu-

v-ukraini-prezentacia-doslidzenna.html  
2) 27 листопада 2020 року Підсумки та висновки медіамоніторингу місцевих виборів 2020 

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/eu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-

of-media-in-ukraine/-/asset_publisher/Ge5GjycF9bop/content/findings-and-conclusions-of-the-
media-monitoring-of-local-elections-2020?_101_INSTANCE_Ge5GjycF9bop_viewMode=view/ 

та публікація рекомендацій від ГО «Жінки в медіа» різних органам державної влади щодо 

гендерної рівності 
3) 8 жовтня 2020 року відбулася онлайн-презентація проміжних результатів двох моніторингів 

висвітлення у медіа та соцмережах місцевих виборів в Україні 2020 року, які проводяться 

протягом виборчого період https://gurt.org.ua/news/informator/63548/  
4) 8 грудня 2020 року “Це яйце”: у Києві вручили другу антипремію за сексизм 

https://zmina.ua/event/cze-yajcze-u-kyyevi-vruchyly-drugu-antypremiyu-za-seksyzm/  

 
2021 рік 

 

1) 09 вересня 2021 – ГО «Жінки в медіа» під час Книжкового форуму у Львові обговорює разом 
із Центром прав людини ZMINA та Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 

панельна дискусія «Виклики для свободи вираження поглядів і свободи творчості в умовах 
війни». Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/culture/287892-na-28-bookforum-

hovorytymut-pro-doroslishannia-media-pysmennytski-insaity-ta-fantastyku  

2) 6 січня 2021 року - Правозахисна робота в школі м.Рівне на тему гендерної рівності 
https://povaha.org.ua/feminizm-u-naplichnyk-i-do-shkoly/  

3) 18 лютого 2021 року - Українські медійниці за ініціативи «Жінки в медіа» засудили у 

міжанродній правозахисній Заяві рішення суду про дворічне ув'язнення двох білоруських 
журналісток телеканалу "Белсат" Катерини Бахвалової та Дарії Чульцової за стрім з акції 

протесту.  https://suspilne.media/163090-na-fabrici-v-kitai-zadihnulisa-sestero-pracivnikiv/  

 
Друковані та електронні видання  

 

1) Фейсбук сторінка організації https://www.facebook.com/mediawomenUA  
2) Другий проміжний звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в онлайн-медіа 

та соціальній мережі Facebook місцевої виборчої кампанії в Україні 

https://cje.org.ua/library/drugyy-promizhnyy-zvit-za-rezultatamy-nezalezhnogo-monitoryngu-
vysvitlennya-v-onlayn-media/  

3) «Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи суспільного 

мовлення в Україні» https://rm.coe.int/zvit-oct-2020/16809fdf52 та 
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-council-of-europe-project-strengthening-freedom-of-media-

access-to-information-and-reinforcing-public-broadcasting-system-in-ukraine-uk/-

/asset_publisher/ujPuxOuITF78/content/how-media-cover-the-2020-local-elections-in-ukraine-
interim-results-of-two-monitoring-activities?_101_INSTANCE_ujPuxOuITF78_viewMode=view/  

4) Підсумки та висновки медіамоніторингу місцевих виборів 2020  https://rm.coe.int/final-report-

independent-monitoring-online-media-and-fb-local-election/1680a0841d  
5) “Ґендер чи антиґендер. Хто атакує демократію в Україні?” Презентація дослідження  

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3088983-gender-ci-antigender-hto-atakue-demokratiu-

v-ukraini-prezentacia-doslidzenna.html  
 

(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 
Інформація про керівника   

 

Єлизавета Кузьменко – медіаекспертка та тренерка з питань ґендерної рівності та недискримінації, 
голова ГО «Асоціація «Жінки в медіа», членкиня Комісії з журналістської етики,  національна 

консультантка медійних та гендерних проєктів Ради Європи в Україні, Координатора проектів ОБСЄ 

в Україні, International Media Support (IMS). З 2018 року і до тепер кураторка медіакластеру Форуму 
видавців у Львові. 
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https://gurt.org.ua/news/informator/63548/
https://zmina.ua/event/cze-yajcze-u-kyyevi-vruchyly-drugu-antypremiyu-za-seksyzm/
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/287892-na-28-bookforum-hovorytymut-pro-doroslishannia-media-pysmennytski-insaity-ta-fantastyku
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/287892-na-28-bookforum-hovorytymut-pro-doroslishannia-media-pysmennytski-insaity-ta-fantastyku
https://povaha.org.ua/feminizm-u-naplichnyk-i-do-shkoly/
https://suspilne.media/163090-na-fabrici-v-kitai-zadihnulisa-sestero-pracivnikiv/
https://www.facebook.com/mediawomenUA
https://cje.org.ua/library/drugyy-promizhnyy-zvit-za-rezultatamy-nezalezhnogo-monitoryngu-vysvitlennya-v-onlayn-media/
https://cje.org.ua/library/drugyy-promizhnyy-zvit-za-rezultatamy-nezalezhnogo-monitoryngu-vysvitlennya-v-onlayn-media/
https://rm.coe.int/zvit-oct-2020/16809fdf52
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-council-of-europe-project-strengthening-freedom-of-media-access-to-information-and-reinforcing-public-broadcasting-system-in-ukraine-uk/-/asset_publisher/ujPuxOuITF78/content/how-media-cover-the-2020-local-elections-in-ukraine-interim-results-of-two-monitoring-activities?_101_INSTANCE_ujPuxOuITF78_viewMode=view/
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-council-of-europe-project-strengthening-freedom-of-media-access-to-information-and-reinforcing-public-broadcasting-system-in-ukraine-uk/-/asset_publisher/ujPuxOuITF78/content/how-media-cover-the-2020-local-elections-in-ukraine-interim-results-of-two-monitoring-activities?_101_INSTANCE_ujPuxOuITF78_viewMode=view/
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-council-of-europe-project-strengthening-freedom-of-media-access-to-information-and-reinforcing-public-broadcasting-system-in-ukraine-uk/-/asset_publisher/ujPuxOuITF78/content/how-media-cover-the-2020-local-elections-in-ukraine-interim-results-of-two-monitoring-activities?_101_INSTANCE_ujPuxOuITF78_viewMode=view/
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-council-of-europe-project-strengthening-freedom-of-media-access-to-information-and-reinforcing-public-broadcasting-system-in-ukraine-uk/-/asset_publisher/ujPuxOuITF78/content/how-media-cover-the-2020-local-elections-in-ukraine-interim-results-of-two-monitoring-activities?_101_INSTANCE_ujPuxOuITF78_viewMode=view/
https://rm.coe.int/final-report-independent-monitoring-online-media-and-fb-local-election/1680a0841d
https://rm.coe.int/final-report-independent-monitoring-online-media-and-fb-local-election/1680a0841d
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3088983-gender-ci-antigender-hto-atakue-demokratiu-v-ukraini-prezentacia-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3088983-gender-ci-antigender-hto-atakue-demokratiu-v-ukraini-prezentacia-doslidzenna.html
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У 2019-2020 роках медіатренерка Thomson Reuters Foundation та Institute for War and Peace Reporting 

(IWPR). У 2019 році спікерка Світового форуму за демократію у Страсбурзі на тему «Гендерна 
рівність у ЗМІ». В 2016-2019 роках працювала на Громадському радіо.  

 

Освіта: 

1) Закінчила Одеську юридичну академію, магістр права 2016 року.  

2) Навчалася на польських студіях Вроцлавського університету та стажувалася в 2014 році в 

Комітеті з питань національних і етнічних меншин польського Сейму.  

3) Випускниця семінару «Медіа та реальність: виміри відповідальності» 2020 року Аспен 
Інституту Києва.  

4) вища юридична (правознавство), спеціаліст, 2005 року випуску, факультет «Права» 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського».  

 

Трудова діяльність: 

2009 – 2015 рр – Юрисконсульт Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
2015 – 2016 Заступниця виконавчого директора з комунікації та адвокації Всеукраїнського 

благодійної організації «Точка опори»  
В 2016-2019 роках працювала на Громадському радіо. 

З 2015 року і до тепер Фізична особи-підприємець, працюю в сфері правозахисту, медіа.  

З 2019 року – Голова ГО “Жінки в медіа” 
_______________________________________________________________________________ 

Інформація про інших членів  

 
Лариса Денисенко –  членкиня правління, письменниця, громадська діячка, ведуча авторських 

програм на Громадському радіо. Публічна правозахисниця та феміністка, підтримує та є офіційним 

обличчям кампаній проти дискримінації. Посланниця доброї волі ООН в Україні з питань 
толерантності. Пише колонки, оповідання, есеї як для глянцевих журналів, так і для бізнес-

тижневиків (“Новое время”, “Профіль”, Українська правда, Німецька хвиля тощо). П’ять років 

працювала авторкою та ведучою культурологічної програми “Документ” на “1+1”. 

 

Вікторія Єрмолаєва – членкиня правління, журналістка, ведуча програм «Ранкова хвиля», 

«Громадська хвиля», «Київ-Донбас», авторка та ведуча спецпроекту «ДНО» («Дезінформація, 
Наклеп, Обман) на Громадському радіо. До 2014 року працювала у Керчі, співпрацювала з 

кримськими і українськими телеканалами та інтернет-виданнями. Має значний досвід роботи з 

правозахисними організаціями. 

 

Тетяна Курманова – членкиня правління, журналістка, правозахисниця, директорка ПГО ТРК 

"Громадське радіо" та програмна директорка Громадського радіо. Створює матеріали для Центру 
інформації про права людини, Дзеркало тижня, Радіо свобода. Крим.Реалії та інших. Працює над 

проектом “Бюро судової інформації” в ІА “Центр журналістських розслідувань”. 

 
 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких висвітлювалася 

діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 
 

1) Радіо Свобода «Ліза Кузьменко, засновниця ГО «Жінки в медіа»» 

https://www.radiosvoboda.org/a/30474045.html 
2) Укрінформ «Гендерна рівність — у трійці найменш обговорюваних тем у місцевих ЗМІ» 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121758-genderna-rivnist-u-trijci-najmens-

obgovoruvanih-tem-u-miscevih-zmi.html 
3) Суспільне «Українські медійниці засудили ув'язнення білоруських журналісток» 

https://suspilne.media/106357-ukrainski-medijnici-zasudili-uvaznenna-biloruskih-zurnalistok/ 

4) Український Кризовий Медіа Центр «Визначили переможців антипремії за сексизм в політиці 
та ЗМІ» https://uacrisis.org/uk/74298-this-egg 

https://www.radiosvoboda.org/a/30474045.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121758-genderna-rivnist-u-trijci-najmens-obgovoruvanih-tem-u-miscevih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121758-genderna-rivnist-u-trijci-najmens-obgovoruvanih-tem-u-miscevih-zmi.html
https://suspilne.media/106357-ukrainski-medijnici-zasudili-uvaznenna-biloruskih-zurnalistok/
https://uacrisis.org/uk/74298-this-egg
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5) Ізбірком «Понад половина українських журналісток з анонімно опитаних зазнавали 

сексуальних домагань» https://izbirkom.org.ua/news/medialiteracy/2021/bilshe-polovini-
ukrayinskih-zhurnalistok-zaznavali-seksualnih-domagan/ 

6) Рівне.Район «Гендерні окуляри в школі, або Чому для Рівненщини важливе просвітництво» 

https://rivne.rayon.in.ua/topics/387235-genderni-okuliari-v-shkoli-abo-chomu-dlia-rivnenshchini-
vazhlive-prosvitnitstvo  

7) Zmina.Центр прав людини “Жінки в медіа” закликають політиків ужити заходів проти 

сексизму 
https://zmina.info/news/zhinki_v_media_zaklikajiut_politikiv_vzhiti_zahodiv_proti_seksizmu/  

8) УГСПЛ «Журналістка та правозахисниця Ліза Кузьменко: “Медіа має працювати за етичними 

і професійними журналістськими стандартами”» https://helsinki.org.ua/articles/zhurnalistka-ta-
pravozakhysnytsia-liza-kuz-menko-media-maie-pratsiuvaty-za-etychnymy-i-profesiynymy-

zhurnalists-kymy-standartamy/ 

9) Повага «Для ЗМІ створили порадник із дотримання гендерної рівності» 
https://povaha.org.ua/dlya-zmi-stvoryly-poradnyk-z-dotrymannya-gendernoyi-rivnosti/ 

10) Zmina.Центр прав людини  «“Це яйце”: у Києві вручили другу антипремію за сексизм» 

https://zmina.ua/event/cze-yajcze-u-kyyevi-vruchyly-drugu-antypremiyu-za-seksyzm/  
 
Додатки: завірені печаткою копії документів: 

1)  копія витягу із ЄДРПОУ  

2) копія статуту ГО  

3) витяг із протоколу засідання керівного органу ГО щодо обрання керівниці. 

                                             Кузьменко Є.О. 

Керівниця    ______________               ____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (ініціали, 

прізвище) 

 
                                                                           

12 вересня 2021 року 
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