ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»
09 лютого 2022 року № 68

ЩОРІЧНИЙ (ЗАГАЛЬНИЙ) ЗВІТ
про діяльність АТ «НСТУ»
за 2021 рік
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Суспільне мовлення в Україні
Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія
України (АТ «НСТУ») – український суспільний телерадіомовник, який
об’єднує найстаріші українські телеканали та радіостанції.
АТ «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 АТ «НСТУ», затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737). Фінансування
АТ «НСТУ» здійснюється з Державного бюджету України та надходжень від
господарської діяльності (та в межах цільових грантових проєктів). Державні
органи не мають права втручатися в програмну політику телерадіокомпанії.
Місія АТ «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.
Надійність – ґрунтовність, яка не припускає використання неперевірених
даних і надмірних емоцій на шкоду фактам; Суспільне надає (верифікує)
інформацію, на підставі якої громадяни ухвалюють свої життєві рішення;
рівновага, яка надає аудиторії можливість розуміти різні точки зору, рівновага,
на якій базується довіра аудиторії.
Якість – яка ґрунтується на розумінні аудиторії, створенні цікавого та
актуального продукту, постійному поліпшенні контенту, розвитку
професіоналізму працівників.
Відкритість – прозорість та підзвітність українському суспільству;
відкритість до змін без упереджень, відкритість до інновацій, повага до власних
традицій та відкритість до нового.
Розмаїття – багатогранність інтересів аудиторії Суспільного мовника;
мовлення
для
кожного
і
про
кожного,
розмаїття
аудиторій.
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Звіт про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік
Наглядова рада є органом управління АТ «НСТУ», що здійснює нагляд
за діяльністю товариства в межах повноважень, визначених законами України
«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та «Про акціонерні
товариства», Статутом акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016 № 1039, Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ»
та іншими актами законодавства.
Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів та
підстави припинення їхніх повноважень встановлюються Законом України
«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (далі – Закон).
Члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності й керуються
виключно положеннями законодавства, що регулює діяльність АТ «НСТУ».
І. Склад Наглядової ради АТ «НСТУ»
Відповідно до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення
і радіомовлення України» до складу Наглядової ради АТ «НСТУ» входять по
одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради
України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та
асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:
1) у сфері освіти та науки;
2) у сфері забезпечення прав національних меншин;
3) у сфері фізичного виховання та спорту;
4) у сфері журналістики;
5) у правозахисній сфері;
6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
7) у творчій сфері;
8) у сфері місцевого самоврядування;
9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
Якщо кількість членів Наглядової ради АТ «НСТУ», обраних від
депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання,
дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань
та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли
участь в обранні членів Наглядової ради АТ «НСТУ», на якій додатково
обирає членів Наглядової ради АТ «НСТУ» від громадських об’єднань та
асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.
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1. Склад Наглядової ради АТ «НСТУ» до 12 лютого 2021 року
Від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України:
№

Прізвище, ім’я,

Суб’єкт обрання /

з/п

по батькові

призначення

Інформація про діяльність
як посадової особи інших
юридичних осіб або іншу
діяльність (оплачувану
та безоплатну)

1

Дулапчій Катерина
Миколаївна

Депутатська група «Воля
народу», членство в
Наглядовій раді з 11 липня
2019 року до 12 лютого
2021 року

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

2

Малазонія Лаврентій
Теймуразович

Депутатська фракція
політичної партії
«Опозиційний блок»,
членство в Наглядовій раді
з 19 січня 2017 року до
12 лютого 2021 року

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

3

Миронова Оксана
Володимирівна

Депутатська фракція партії
«Блок Петра Порошенка»,
членство в Наглядовій раді
з 11 липня 2019 року
до 12 лютого 2021 року

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

6
4

Остапа Світлана
Віталіївна (голова)

Депутатська фракція
політичної партії
«Об’єднання
«САМОПОМІЧ», членство
в Наглядовій раді з 19 січня
2017 року до 12 лютого
2021 року

Заступниця шеф-редактора
порталу «Детектор медіа»
ГО «Детектор медіа»,
секретар Національної
спілки журналістів України,
членкиня громадських рад
при Комітеті з питань
гуманітарної та
інформаційної політики
Верховної Ради України та
Держкомтелерадіо,
членкиня Комісії з
журналістської етики

5

Яворівський
Володимир
Олександрович

Депутатська фракція
політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», членство в
Наглядовій раді з 19 січня
2017 року до 12 лютого
2021 року

Автор та ведучий
радіопрограм, письменник,
член колегії
Держкомтелерадіо,
президент Міжнародного
благодійного фонду імені
Народного героя України
Марка Паславського

Від громадських об’єднань та асоціацій:
№
з/п
6

Прізвище, ім’я,
по батькові
Глібовицький
Євген Мирославович

Суспільна сфера ГО

Творча сфера, членство в
Наглядовій раді з 19 січня
2017 року до 12 лютого
2021 року

Інформація про діяльність
як посадової особи інших
юридичних осіб або іншу
діяльність (оплачувану
та безоплатну)
Співзасновник та керівник
аналітичного центру
«Pro.mova», стратегічний
дорадник, викладач
Українського католицького
університету

7
7

Карякіна Дарія
Сергіївна

Забезпечення прав
національних меншин,
членство в Наглядовій раді
з 19 січня 2017 року до
12 лютого 2021 року

Громадські об’єднання у
сфері забезпечення прав
національних меншин.
Голова правління
МГО «Інтернаціональний
союз», засновниця та
керівниця ГО «Аутлук»,
директорка ТОВ «Аутлук
Проджект»

8

Міський Вадим
Васильович (секретар)

Захист інтересів дітей та
молоді, членство в
Наглядовій раді з 19 січня
2017 року до 12 лютого
2021 року

Директор ГО «Лабораторія
демократичних
трансформацій»

9

Павліченко Олександр
Миколайович
(заступник голови)

Правозахисна сфера,
членство в Наглядовій раді
із 07 грудня 2017 року

Виконавчий директор
Української Гельсінської
спілки з прав людини, член
правління ГО «Докудейз»,
член Комісії з правової
реформи при Президентові
України, член Комісії при
Президентові України у
питаннях помилування,
член Консультативної ради
з питань захисту прав і
свобод захисників України

10

Панич Олексій
Олегович

Освіта та наука, членство в
Наглядовій раді з 19 січня
2017 року до 12 лютого
2021 року

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

8
11

Скрипка Наталія
Сергіївна

Захист прав осіб з
особливими потребами,
членство в Наглядовій раді
з 19 січня 2017 року до
12 лютого 2021 року

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

12

Романюк Оксана
Миколаївна

Журналістика, членство
в Наглядовій раді
з 29 жовтня 2020 року

Виконавча директорка
ГО «Інститут масової
інформації», членкиня
Комісії з журналістської
етики, представниця в
Україні Міжнародної
організації «Репортери без
кордонів»

13

Бобиренко Віктор
Анатолійович

Місцеве самоврядування,
членство в Наглядовій раді
з 29 жовтня 2020 року

Експерт з гуманітарної та
молодіжної політики, тренер,
публіцист, керівник
експертної групи ГО «Бюро
аналізу політики»

12 лютого 2021 року на засіданні Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення ухвалено рішення про оновлення складу
Наглядової ради АТ «НСТУ». Було припинено повноваження та виведено зі
складу 10 осіб та введено 12 осіб.
Національна рада своїм рішенням увела до складу Наглядової ради
12 нових членів, а саме: Дмитра Ананьєва – сфера забезпечення прав
національних меншин; Катерину Батенко – депутатська група «Партія «За
майбутнє»; Людмилу Березовську – депутатська фракція політичної партії
«Європейська солідарність»; Наталію Гарач – сфера захисту прав осіб з
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особливими потребами; Євгена Глібовицького – творча сфера; Вячеслава
Козака – депутатська фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»; Максима Кречетова – депутатська фракція політичної партії
«Слуга народу»; Лаврентія Малазонію – депутатська фракція політичної
партії «Опозиційна платформа «За життя»; Вадима Міського – сфера захисту
інтересів дітей та молоді; Світлану Остапу – депутатська фракція політичної
партії «Голос»; Галину Титиш – сфера освіти та науки; Олексія Харченка –
депутатська група «Довіра».
21 травня 2021 року в Національній раді відбулася повторна
конференція представників громадських об’єднань та асоціацій, що діють у
сфері фізичного виховання та спорту. Новим членом Наглядової ради від
громадських об’єднань та асоціацій, що діють у цій сфері, було обрано Романа
Горбаня. Він замінив у Наглядовій раді Володимира Бринзака, який
наприкінці грудня 2019 року за власним бажанням склав свої повноваження.

2. Склад Наглядової ради АТ «НСТУ» з 12 лютого 2021 року
Від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України:

№
з/п

1

Прізвище, ім’я,
по батькові

Батенко Катерина
Миколаївна

Суспільна сфера ГО

Депутатська група
«Партія «За майбутнє»,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

Інформація про діяльність
як посадової особи інших
юридичних осіб або іншу
діяльність (оплачувану
і безоплатну)
Помiчниця-консультантка
народного депутата України

10
2

Березовська Людмила
Володимирівна

Депутатська фракція
політичної партії
«Європейська солідарність»,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

Ексгенеральна
директорка державного
пiдприємства
«Мультимедiйна
платформа iномовлення
України» (телеканал UATV)

3

Козак Вячеслав
Вячеславович

Депутатська фракція
Старший викладач
політичної партії
Київського унiверситету
«Всеукраїнське об’єднання
iменi Бориса Грiнченка
«Батьківщина», членство в
Наглядовій раді з 12 лютого
2021 року

4

Кречетов Максим
Геннадійович

Депутатська фракція
Помiчник-консультант
політичної партії «Слуга
народного депутата України
народу», членство в
(на громадських засадах)
Наглядовій раді з 12 лютого
2021 року

11
5

Малазонія Лаврентій
Теймуразович

Депутатська фракція
політичної партії
«Опозиційна платформа – за
життя», членство в
Наглядовій раді з 12 лютого
2021 року

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

6

Остапа Світлана
Віталіївна

Депутатська фракція
політичної партії «Голос»,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

Заступниця шеф-редактора
порталу «Детектор медіа»
ГО «Детектор медіа»,
членкиня громадських рад
при Комітеті з питань
гуманітарної та
інформаційної політики
Верховної Ради України та
Держкомтелерадіо,
членкиня Комісії з
журналістської етики

7

Харченко Олексій
Сергійович

Депутатська група «Довіра»,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

Фізична особа –
підприємець, консультант із
комунікацій та зв’язків із
громадськістю

12

Від громадських об’єднань та асоціацій:
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Суспільна сфера ГО

Інформація про діяльність
як посадової особи інших
юридичних осіб або іншу
діяльність (оплачувану
та безоплатну)

8

Ананьєв Дмитро
Юрійович

Забезпечення прав
національних меншин,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

Радник голови з питань
роботи зi ЗМI та PR
громадської органiзацiї
«Рада нацiональних
спiльнот України»

9

Бобиренко Віктор
Анатолійович

Місцеве самоврядування,
членство в Наглядовій раді
з 29 жовтня 2020 року

Експерт з гуманітарної та
молодіжної політики, тренер,
публіцист, керівник
експертної групи ГО «Бюро
аналізу політики»

10

Гарач Наталія
Ростиславівна

Захист осіб з особливими
потребами, членство в
Наглядовій раді з 12 лютого
2021 року

Начальниця відділу
органiзацiйного та
iнформацiйного
забезпечення
Нацiонального комiтету
спорту iнвалiдiв України

13
11

Глібовицький Євген
Мирославович

Творча сфера,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

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

12

Горбань Роман
Олегович

Сфера фізичного виховання
та спорту, членство в
Наглядовій раді з 27 травня
2021 року

Директор товариства
з обмеженою
вiдповiдальнiстю «АФIНО»

13

Міський Вадим
Васильович

Захист інтересів дітей та
Директор ГО «Лабораторія
молоді, членство в
демократичних
Наглядовій раді з 12 лютого трансформацій»
2021 року

14
14

Павліченко Олександр
Миколайович
(заступник голови)

Правозахисна сфера,
членство в Наглядовій раді
з 07 грудня 2017 року

Виконавчий директор
Української Гельсінської
спілки з прав людини, член
правління ГО «Докудейз»,
член Комісії з правової
реформи при Президентові
України, член Комісії при
Президентові України
у питаннях помилування,
член Консультативної ради
з питань захисту прав і
свобод захисників України

15

Романюк Оксана
Миколаївна

Журналістика,
членство в Наглядовій раді
з 29 жовтня 2020 року

Виконавча директорка
ГО «Інститут масової
інформації», членкиня
Комісії з журналістської
етики, представниця в
Україні Міжнародної
організації «Репортери без
кордонів»
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Титиш Галина
Йосифівна

Освіта та наука,
членство в Наглядовій раді
з 12 лютого 2021 року

Голова правління
громадської органiзацiї
«Смарт освiта»

Усі члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності. Член
Наглядової ради АТ «НСТУ», який до призначення на посаду був членом
будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє
членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи
виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.
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ІІ. Оцінка діяльності Наглядової ради АТ «НСТУ»
Принцип формування Наглядової ради АТ «НСТУ», закріплений у
статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України», забезпечує ефективність та незалежність діяльності Наглядової
ради.
Аналіз протоколів Наглядової ради вказує на колегіальність при
прийнятті більшості рішень. Більшість членів Наглядової ради долучалася до
кожного засідання.
Бажання членів Наглядової ради увійти до складу одного або двох
комітетів Наглядової ради забезпечило кращу взаємодію та сприяло
ефективному прийняттю рішень.
З метою якнайшвидшої та найефективнішої адаптації новообраних
членів Наглядової ради для них забезпечено проведення тематичного
навчання з корпоративного управління із залученням провідних фахівців у
сфері корпоративного управління (інституту корпоративного управління
Професійної асоціації корпоративного управління).
Встановлені АТ «НСТУ» цілі на 2021 рік досягалися Наглядовою радою
шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. Також
протягом звітного року Наглядовою радою товариства задля досягнення
встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових
показників діяльності АТ «НСТУ» шляхом розгляду звітів правління про
виконання показників фінансового плану товариства.
Таким чином, у 2021 році Наглядовою радою товариства в межах своєї
компетенції вживались усі необхідні заходи для досягнення цілей,
установлених на 2021 рік.
План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2021 рік, затверджений
протоколом засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24 листопада
2020 року № 47, було виконано на 100%.
Протягом звітного періоду кожен член Наглядової ради демонстрував
високий рівень компетентності та ефективності.
Протягом 2021 року зауваження з боку Комітету з питань аудиту щодо
незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.
Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та діяльність
Наглядової ради, що зумовила зміни у фінансово-господарській
діяльності товариства.
Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством,
Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2021 року
здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «НСТУ»
визначених стратегічних цілей, а саме: затвердила Основні напрями
діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки та Річний план діяльності
АТ «НСТУ» на 2022 рік, погодила Фінансовий план товариства, розробила
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Кодекс (принципи) корпоративного управління АТ «НСТУ», схвалила
концепції мовлення АТ «НСТУ», здійснила щорічну оцінку правління
АТ «НСТУ» тощо.
Вчинення значних правочинів
заінтересованість, у 2021 році не було.

та

правочинів,

щодо

яких

є

ІІІ. Інформація про засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»
Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» проводяться
за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
За 2021 рік було проведено 17 засідань Наглядової ради АТ «НСТУ», на
яких розглянуто 90 питань.
IV. Система прийняття рішень Наглядової ради АТ «НСТУ»
Засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» вважається правомочним, якщо
на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою
більшістю голосів членів Наглядової ради АТ «НСТУ», присутніх на
засіданні. Рішення про обрання та припинення повноважень голови та членів
правління, голови, заступника та секретаря Наглядової ради, голови та членів
Ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості
членів Наглядової ради АТ «НСТУ».
Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням, крім
випадків проведення таємного (анонімного) голосування згідно з рішенням
Наглядової ради або відповідно до внутрішніх документів АТ «НСТУ».
У разі участі в засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку
результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосують
дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються («за», «проти»,
«утримався») засобами дистанційного зв’язку. Член Наглядової ради, який
бере участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у разі
таємного (анонімного) голосування голосує відкрито або не бере участі в
голосуванні.
V. Рішення та документи,
ухвалені Наглядовою радою АТ «НСТУ» у 2021 році
1. Затверджено Положення про грейдингову систему оплати праці
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за
результатами аудиту основних засобів АТ «НСТУ» з метою поліпшення
діяльності та уникнення ризиків для АТ «НСТУ».
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3. Затверджено Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього
аудиту АТ «НСТУ» за 2020 рік.
4. Затверджено Звіт Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2020 рік.
5. Затверджено Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ»
за 2020 рік.
6. Затверджено новий склад комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
7. Внесено зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів
правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України».
8. Обрано голову та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» строком на два
роки.
9. Затверджено Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління)
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за
2020 рік.
10. Затверджено тексти додаткових угод до договорів з головою та
членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
11. З метою формування правління АТ «НСТУ» відповідно до пункту 2
частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» оголошено конкурс на зайняття посади голови
правління АТ «НСТУ», затверджено форму Оголошення про конкурс на посаду
голови правління АТ «НСТУ».
12. Погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ»
(річний звіт) за 2020 рік, подано його на затвердження акціонеру.
13. Схвалено проєкт Положення про винагороду правління акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
14. Розглянуто та схвалено рекомендації за результатами аудиту запасів
АТ «НСТУ».
15. Розглянуто та затверджено Декларацію схильності до ризиків
АТ «НСТУ».
16. Доручено правлінню АТ «НСТУ» розробити стратегію та план GRзаходів щодо захисту належного рівня фінансування АТ «НСТУ».
17. Проведено конкурсний відбір на посаду голови правління АТ «НСТУ»,
за результатами якого головою правління АТ «НСТУ» обрано Чернотицького
Миколу Миколайовича.
18. Затверджено зміни та доповнення до Положення про винагороду
правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України».
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19. Схвалено Результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за
період з 01.01.2020 по 31.12.2020 та станом на 31.12.2020, проведеного
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН».
20. Опрацьовано й погоджено Висновок Ревізійної комісії за результатами
проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» та передано
його на затвердження акціонеру.
21. Затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік.
22. Погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ»
(річний звіт) за 2020 рік (з урахуванням пропозицій акціонера), подано його на
затвердження акціонеру та забезпечено подання затвердженого Звіту про
фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річного звіту) за 2020 рік до
Кабінету Міністрів України.
23. Затверджено форму контракту з головою правління АТ «НСТУ».
24. Розглянуто кандидатури та обрано чотирьох членів правління
АТ «НСТУ».
25. Затверджено
АТ «НСТУ».

форми

контрактів з новими

членами правління

26. Розглянуто аудиторський звіт за результатами аудиту доходів від
оренди нерухомого майна та надання супутніх послуг АТ «НСТУ» за період з
19.01.2017 по 31.12.2020 та схвалено рекомендації до нього.
27. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами
аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього
контролю АТ «НСТУ» з метою покращення діяльності та уникнення ризиків для
АТ «НСТУ».
28. Затверджено Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської
діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ».
29. Погоджено Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2022 рік та подано його на
затвердження акціонеру.
30. Створено Комітет з питань етики Наглядової ради АТ «НСТУ» та
об’єднано його з Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб
Наглядової ради АТ «НСТУ».
31. Доручено Ревізійній комісії АТ «НСТУ» проведення позапланової
перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за І півріччя
2021 року.
32. Розроблено та затверджено Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на
2021–2025 роки.
33. Опрацьовано аудиторський звіт та схвалено рекомендації Служби
внутрішнього аудиту за результатами аудиту доходів АТ «НСТУ» від
розміщення рекламної та спонсорської інформації.
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34. Призначено трьох членів Редакційної ради АТ «НСТУ».
35. Обрано нового члена Ревізійної комісії АТ «НСТУ» (представника
акціонера) строком на 4 роки.
36. Затверджено Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
37. Затверджено
АТ «НСТУ».

Політику

гендерної

рівності

та

недискримінації

38. Схвалено Концепцію регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–
2025 роки.
39. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за
результатами аудиту формування та виконання фінансового плану АТ «НСТУ».
40. Схвалено проєкт постанови про внесення змін до Статуту АТ «НСТУ»
та подано його на розгляд відповідним органам державної влади.
VI. Проведення конкурсу на посаду голови правління АТ «НСТУ»
02 березня Наглядова рада АТ «НСТУ» оголосила конкурс на зайняття
посади голови правління АТ «НСТУ» та затвердила умови проведення
конкурсу. Приймання документів від кандидатів завершився 01 квітня
о 16:00.
07 квітня Наглядова рада АТ «НСТУ» оголосила претендентів на посаду
голови правління, яких допустила до участі в першому етапі конкурсного
відбору. На посаду голови правління АТ «НСТУ» заяви та документи подали
15 осіб, ще один кандидат подав неповний пакет документів після 16:00
01 квітня. Наглядовою радою було прийнято рішення про допущення до
конкурсу 13 претендентів та про недопущення 3 кандидатів.
16 квітня Наглядова рада АТ «НСТУ» прийняла рішення допустити до
другого етапу конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ»
4 претендентів і не допустити – 9 претендентів.
27 квітня Наглядова рада АТ «НСТУ» провела другий етап конкурсного
відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ». За результатами таємного
голосування головою правління АТ «НСТУ» обрано Миколу Чернотицького.
VIІ. Проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми
для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності
АТ «НСТУ»
29 липня 2021 року рішенням № 61 Наглядова рада АТ «НСТУ»
затвердила Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності для
проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ».
Тендерним комітетом АТ «НСТУ» було оголошено відкриті торги на
закупівлю аудиторських послуг. У закупівлі взяли участь п’ять організацій.
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За результатами розгляду тендерних пропозицій ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН
ЛЕГІС», ТОВ «БДО», ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» і ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ
УКРАЇНА» тендерним комітетом встановлено їхню відповідність
кваліфікаційним критеріям і технічному завданню, та надалі їх було
допущено до аукціону, який відбувся 29.09.2021.
За результатами проведеного аукціону перемогла аудиторська
організація ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» з ціновою пропозицією 3 099 000,00
гривень. З огляду на те, що тендерна пропозиція ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
відповідає вимогам тендерної документації та технічним вимогам, Наглядова
рада АТ «НСТУ» 30 вересня 2021 року рішенням № 63 визначила ТОВ «ЕЙЧ
ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту
фінансової звітності АТ «НСТУ» строком на три роки.
VІІI. Інша діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ»
26 травня 2021 року відбулася онлайн-зустріч членів Наглядової ради та
Редакційної ради АТ «НСТУ», на якій обговорено актуальні проблеми, плани
роботи Редакційної ради, Редакційний статут АТ «НСТУ». Учасники зустрічі
говорили також про необхідність напрацювання рекомендацій щодо жанру
журналістських розслідувань, виробництво яких відтепер налагоджено не
лише в центральній дирекції телебачення, а й у регіонах.
17–18 червня 2021 року відбулася виїзна сесія Наглядової ради
АТ «НСТУ» і правління АТ «НСТУ» для напрацювання змін до програмних
документів АТ «НСТУ» (Основні напрями діяльності АТ «НСТУ», Концепція
регіонального мовлення, Положення про конкурс з обрання голови та членів
правління АТ «НСТУ» та ін.).
12 липня 2021 року відбулася робоча зустріч членів Наглядової ради
АТ «НСТУ», правління АТ «НСТУ» та Міністра культури та інформаційної
політики України.
14 липня 2021 року відбулася зустріч голови правління АТ «НСТУ»
Миколи Чернотицького, голови Наглядової ради АТ «НСТУ» Світлани Остапи з
представницею з питань свободи засобів масової інформації ОБСЄ Марією
Терезою Рібейро. Учасники обговорили актуальні проблеми в медіа, подальші
кроки щодо розвитку АТ «НСТУ» та міжнародну співпрацю. Під час
обговорення голова Наглядової ради АТ «НСТУ» Світлана Остапа підкреслила,
що вже сьогодні Суспільне має найвищий показник із дотримання
журналістських стандартів. Водночас представниця з питань свободи ЗМІ
ОБСЄ Марія Тереза Рібейро запевнила у підтримці з боку європейської
спільноти продовження курсу розвитку Суспільного мовника.
21 липня 2021 року АТ «НСТУ» розпочало цикл зустрічей з
українськими політичними силами. 21 липня 2021 року відбулася перша
зустріч із запланованої серії. Представники Суспільного мовника
поспілкувалися зі співголовою депутатської фракції «Європейська
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солідарність» Іриною Геращенко. Голова Наглядової ради Світлана Остапа та
члени правління АТ «НСТУ» розповіли про стратегію розвитку на наступні
чотири роки.
21 серпня 2021 року голова та секретар Наглядової ради взяли участь в
Media Challenges 2021 від Фундація «Суспільність».
Секретар Наглядової ради та голова Комітету з питань аудиту
Наглядової ради АТ «НСТУ» Вадим Міський і голова Комітету з питань
призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» Євген
Глібовицький взяли участь у медійній конференції Центрально-Східної
Європи Lviv Media Forum 2021 26–28 серпня у Львові: 100+ фахівців з усього
світу ділилися досвідом і знаннями про те, як долати професійні виклики,
розвивати себе та свої проєкти.
08–09 вересня голова Наглядової ради АТ «НСТУ» Світлана Остапа
взяла участь у фестивалі журналістів-розслідувачів MezhyhiryaFest 2019.
14–15 вересня голова Наглядової ради Світлана Остапа та секретар
Наглядової ради Вадим Міський взяли участь у XI міжнародному форумі
KYIV MEDIA WEEK, присвяченому аналізу медіаіндустрії та перспективам
її розвитку в новій (ковідній) реальності. На форумі обговорили низку питань:
важливість оновлення українського законодавства у сфері медіа; приведення
законів у відповідність до європейських стандартів; співпрацю держави та
бізнесу у сфері аудіовізуальної індустрії; довгострокові стратегії в розвитку
медіагалузі в Україні.
У жовтні в АТ «НСТУ» відбулася зустріч з делегацією Постійної комісії
з питань ЗМІ Сенату Парламенту Чеської Республіки, в якій взяли участь
голова Наглядової ради Світлана Остапа, секретар Наглядової ради Вадим
Міський. Учасники обговорили актуальні питання щодо поточної діяльності
та викликів для українського Суспільного мовника, медіасередовища та
свободи слова в Україні. У зустрічі також взяли участь голова правління
АТ «НСТУ» Микола Чернотицький, керівник Координаційного центру
мовлення національних меншин Анастасія Гудима та заступник директора
департаменту закордонного співробітництва Леся Соколик. Від чеської
делегації: сенатор Їржі Ружічка – заступник голови Сенату, керівник
делегації; сенатор Вацлав Халоупек – голова комісії; сенатор Давід
Смоляк – заступник голови комісії; Радек Матула – посол Чехії в Україні;
Їтка Піларжова – секретарка комісії; Томаш Павлічек – другий секретар
посольства.
26 жовтня в Українському кризовому медіацентрі відбулася дискусійна
панель за участю голови та секретаря Наглядової ради «Спочатку вони
прийшли за «Суспільним»: чи зростає в Україні тиск на свободу слова?».
19 листопада посли G7 зустрілися з головою Наглядової ради
АТ «НСТУ» Світланою Остапою та членкинею Наглядової ради Оксаною
Романюк. Вони заявили, що незалежні медіа, в тому числі вартий довіри та
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неупереджений Суспільний мовник, є ключовим стовпом сильної та стійкої
демократії, а також підкреслили своє зобов’язання забезпечити їхній захист в
Україні. Також у заяві йдеться, що посли G7 почули про проблеми, з якими
стикається український Суспільний мовник, зокрема недостатнє
фінансування та ширші виклики, що стосуються незалежних медіа.
19 листопада 2021 року Одеська філія АТ «НСТУ» відкрила новий
ньюзрум. У відкритті ньюзруму взяли участь голова Наглядової ради
АТ «НСТУ» Світлана Остапа та членкиня Наглядової ради АТ «НСТУ»
Оксана Романюк.
21 листопада на Хрещатику, 26 відбулося офіційне відкриття нового
кросплатформного мультимедійного ньюзруму Суспільного мовника –
NewsHouse 2.0. Проєкт запроваджує нові способи роботи, які застосовують
великі міжнародні мовники, зокрема BBC та Deutsche Welle. Новини
створюватимуться з використанням усіх платформ: телебачення, радіо, сайту
та соціальних медіа. У відкритті брали участь члени Наглядової ради.
15 грудня телеканал UΛ: ЧЕРНІГІВ і радіо «Чернігівська хвиля»
переїхали у свій Будинок радіо. Голова Наглядової ради та голова правління
АТ «НСТУ» відвідали філію АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
16 грудня в АТ «НСТУ» завітала Крістіна Квін, тимчасова повірена у
справах США в Україні. У зустрічі з нею взяли участь голова Наглядової ради,
голова та члени правління, представники телерадіокомпанії.
ІХ. Комітети Наглядової ради
У складі Наглядової ради функціонують 2 постійні комітети. Комітети
утворені та діють на підставі положень про комітети Наглядової ради
АТ «НСТУ».
29 липня 2021 року (протокол № 61) Наглядова рада АТ «НСТУ»
прийняла рішення про створення Комітету з питань етики Наглядової ради
АТ «НСТУ» та об’єднання його з Комітетом з питань призначень та
винагород посадових осіб.
Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб
Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 та пункту 2.1 розділу 2 Положення про
Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого
рішенням Наглядової ради від 23 жовтня 2019 року № 36, Комітет з питань
призначень та винагород посадових осіб створено за рішенням Наглядової ради
АТ «НСТУ» із числа членів Наглядової ради.
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Комітет очолює голова Комітету, що обирається Наглядовою радою,
персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради
АТ «НСТУ».
Склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб:
З 01.01.2021 до 12.02.2021 Комітет діяв у складі 7 (семи) осіб:
1) Євген Глібовицький (голова Комітету);
2) Віктор Бобиренко;
3) Світлана Остапа;
4) Вадим Міський;
5) Оксана Миронова;
6) Олексій Панич;
7) Наталія Скрипка.
12 лютого 2021 року на засіданні Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення ухвалено рішення про оновлення складу
Наглядової ради АТ «НСТУ». Таким чином, строк повноважень членів Комітету
припинено 12.02.2021 у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради
АТ «НСТУ».
Рішенням Наглядової ради від 13.02.2021 № 51 затверджено новий
персональний і кількісний склад Комітету (10 осіб):
1) Євген Глібовицький (голова Комітету);
2) Дмитро Ананьєв;
3) Катерина Батенко;
4) Віктор Бобиренко;
5) Максим Кречетов;
6) Лаврентій Малазонія;
7) Вадим Міський;
8) Світлана Остапа;
9) Галина Титиш;
10) Олексій Харченко.
Рішенням Наглядової ради від 16.04.2021 № 55 до складу Комітету введено
членкиню Наглядової ради – Людмилу Березовську.
Склад Комітету:
1) Євген Глібовицький (голова);
2) Дмитро Ананьєв;
3) Катерина Батенко;

24

4) Людмила Березовська;
5) Віктор Бобиренко;
6) Максим Кречетов;
7) Лаврентій Малазонія;
8) Вадим Міський;
9) Світлана Остапа;
10) Галина Титиш;
11) Олексій Харченко.
Обсяг повноважень Комітету:
1) розроблення та періодичний перегляд
положення) товариства з питань призначень;

політики

(внутрішнього

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою
кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні, а у випадках,
передбачених законодавством, статутом або внутрішніми документами
товариства, – інших вакантних посад;
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, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між
комітетами;
6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил
(кодексу) етичної поведінки посадових осіб товариства, який, зокрема, регулює
питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту
та належного використання активів товариства, дотримання вимог
застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також
необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти
порушень вимог законодавства або етичних норм;
7) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів
Наглядової ради та правління, необхідних для ефективного виконання ними
своїх обов’язків у запроваджуваній в товаристві моделі корпоративного
управління;
8) вивчення політики правління товариства щодо добору та призначення
осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві;
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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;
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 акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
Відповідно до статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»,
підпункту 8 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ»,
затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, Наглядова
рада АТ «НСТУ» прийняла рішення (протокол від 29 липня 2021 року № 61)
утворити Комітет з питань етики Наглядової ради АТ «НСТУ» та відповідно
до підпункту 3.13.2 Кодексу корпоративного управління АТ «НСТУ»,
затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 22.02.2021 № 88, об’єднати
його з Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб
Наглядової ради АТ «НСТУ» й у зв’язку із цим згідно зі статтею 56 Закону
України «Про акціонерні товариства», підпунктом 8 пункту 1 розділу ІІ
Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом
Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до рішення Наглядової
ради АТ «НСТУ» від 25.10.2017 № 15 у частині переліку питань, що
підлягають підготовці та вивченню Комітетом з питань призначень та
винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», доповнивши їх
переліком питань з етики, а саме:
1) забезпечення ефективного застосування Кодексу поведінки та етики
АТ «НСТУ» шляхом моніторингу дотримання Кодексу поведінки та етики
АТ «НСТУ» в телерадіокомпанії;
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2) розгляд питань щодо порушення норм Кодексу поведінки та етики
АТ «НСТУ» членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
3) огляд, моніторинг ситуацій, оцінка та надання висновків /
рекомендацій щодо конфлікту інтересів членів / членкинь Наглядової ради
АТ «НСТУ»;
4) надання висновків та рекомендацій щодо спеціальних правил і
процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних
норм членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
5) надання висновків та рекомендацій щодо заходів для усунення
негативних наслідків, спричинених порушенням етичних норм членами /
членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
6) моніторинг бізнес-середовища у сфері корпоративної етики.
За 2021 рік проведено 16 засідань Комітету з питань призначень та
винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», на яких було
розглянуто 56 питань.
Комітет з питань аудиту
Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 та пункту 2.1 розділу 2 Положення про
комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової
ради від 23 жовтня 2019 року № 36, Комітет утворено за рішенням Наглядової
ради АТ «НСТУ» із числа членів Наглядової ради.
Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради
АТ «НСТУ». Комітет очолює голова Комітету, що обирається Наглядовою
радою АТ «НСТУ».
Склад Комітету з питань аудиту:
У 2021 році Комітет діяв у складі 10 (десяти) осіб:
1) Вадим Міський (голова);
2) Людмила Березовська;
3) Наталія Гарач;
4) Роман Горбань;
5) Вячеслав Козак;
6) Максим Кречетов;
7) Лаврентій Малазонія;
8) Олександр Павліченко;
9) Оксана Романюк;
10) Олексій Харченко.
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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;
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.
За 2021 рік проведено 12 засідань Комітету з питань аудиту Наглядової
ради АТ «НСТУ», на яких було розглянуто 35 питань.
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Х. Відвідування засідань
членами Наглядової ради АТ «НСТУ» у 2021 році
Таблиця відвідувань засідань членами Наглядової ради АТ «НСТУ»
до 12 лютого 2021 року
№
з/п

Ім’я, прізвище

1

Віктор Бобиренко

2

Євген Глібовицький

3

Катерина Дулапчій

4

Вячеслав Козак

5

Дарія Карякіна

6

Лаврентій Малазонія

7

Вадим Міський

8

Оксана Миронова

9

Світлана Остапа

10

Олександр Павліченко

11

Олексій Панич

12

Наталія Скрипка

13

Володимир Яворівський

15.01.2021

Всього
неявок

Н

1

Н

1

Ім’я, прізвище

16 Олексій Харченко

15 Галина Титиш

14 Оксана Романюк

13 Олександр
Павліченко

12 Світлана Остапа

11 Вадим Міський

10 Лаврентій
Малазонія

9 Максим Кречетов

8 Вячеслав Козак

7 Роман Горбань
(з 27.05.2021)

6 Євген
Глібовицький

5 Наталія Гарач

4 Віктор Бобиренко

3 Людмила
Березовська

2 Катерина Батенко

1 Дмитро Ананьєв

№
з/п

Х

Х

Х

Х

Н

Х

Х

Н

Х

Н

Х

Х

Н

Н

Н

Н

13.02 16.02 02.03 07.04 16.04 27.04 29.04 20.05 24.05 25.06 29.07 10.09 30.09 12.11 06.12 23.12

2

1

2

1

1

Всього
неявок

Таблиця відвідувань засідань членами Наглядової ради АТ «НСТУ» з 12 лютого 2021 року
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ПЕРЕМОГИ-2021
«Я пишаюся досягненнями Суспільного в цьому році. Від етапу створення,
становлення ми як компанія і як команда переходимо до наступного, не менш
важливого, – перших результатів. Перемоги 2021-го для мене є гарним
прикладом того, яким має бути Суспільне. Це те, до чого ми потроху рухалися
майже 5 років. І складаються ці здобутки з внеску кожного – і водіїв, і юристів,
і звукорежисерів, і продюсерів. Дякую команді за всі надзусилля, завдяки яким
плани та ідеї стали успішними проєктами!» – Микола Чернотицький, голова
правління АТ «НСТУ».
Серед здобутків Суспільного у 2021 році можна виділити такі:
✓ Оновлена команда правління Суспільного.
✓ Запуск мультимедійної служби новин Newshouse 2.0.
✓ Запуск підсумкової аналітичної передачі «Тиждень на Суспільному».
✓ Досягнуто показника 4,6 млн унікальних користувачів та 13 млн
переглядів на сайті suspilne.media (у середньому протягом року – 3,7 млн та
9,6 млн відповідно) (за даними Google Analytics).
✓ Гіперлокальна мережа універсальних журналістів: розпочато побудову
мережі кореспондентів, які працюватимуть на рівні територіальних громад у
Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
✓ Перша експозиція про національні спільноти та корінні народи
«Відтінки України» в телецентрі «Олівець».
✓ Третій конкурс для локальних продакшенів «Створюй із Суспільним»
зібрав 193 заявки, з них буде реалізовано коштом Суспільного 39 проєктів про
регіони України. Цього року за цією програмою вироблено 48 проєктів, з них
6 – це регіональні розслідування.
✓ Суспільний мовник уперше продав права на строковий показ проєктів
власного виробництва.
✓ Суспільне мовлення у 2021 році стало інформаційним партнером понад
200 подій і проєктів.
✓ Вболівали всією країною: літні Олімпіада та Паралімпіада – це
200 годин прямоефірних трансляцій змагань із включеннями кореспондентів з
місць проведення змагань;
✓ 5-те місце в гурту «Go-A» на цьогорічному Євробаченні та 6-те – в
Олени Усенко на Дитячому Євробаченні – 2021.
✓ Прем’єра документального серіалу «Колапс. Як українці зруйнували
імперію зла».
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✓ Зростання рейтингів телеканалів: частка аудиторії UΛ: ПЕРШИЙ за
підсумками 2021 року порівняно з показниками 2020 року зросла на 16% – із
0,93% до 1,08%; частка UΛ: КУЛЬТУРА порівняно з 2020 роком зросла на
48% (0,1872 проти 0,1267).
✓ Нова лінійка програм під спільною парасолькою «Прозоро» на
UΛ: ПЕРШИЙ: «Прозоро: про актуальне» говорить про ключові події дня,
«Прозоро: про головне» його підсумовує, «Прозоро: про соціальне» висвітлює
те, як влаштовані соціальні програми в нашій країні.
✓ Запуск на UΛ: ПЕРШИЙ соціального токшоу «По-людськи» та батлшоу «Полюси».
✓ Запуск дитячого ютуб-каналу «Бробакс».
✓ Кількість підписників у соціальних мережах зросла: Facebook – на 34%,
Instagram – на 47,6%, Telegram – на 95%. Загальна кількість підписників
становить 2,4 млн.
✓ Запуск подкастів. 150 000 прослуховувань подкастів на Суспільному з
травня 2021 року.
✓ «Радіодиктант» став запитом номер один в українському сегменті
Google, а трансляція в ютубі сягнула 600 тисяч переглядів.
✓ На «Радіо «Промінь» відродили перший в Україні хіт-парад «12-2».
✓ Десятки перемог на конкурсах FM-частот.
✓ Запровадження грейдингової системи оплати праці.
✓ Ухвалення нового колективного договору.
✓ Завдяки створеним можливостям для щеплення проти COVID-19 та
відповідальності колективу вдалось досягти рівня вакцинації в компанії на
кінець року – 97%.
✓ Здійснено значне технічне переоснащення компанії.
✓ Переїзд Чернігівської філії у власні приміщення (зроблено капітальний
ремонт Будинку Радіо, у тому числі 50% коштом власних надходжень філій).
✓ Створення
Суспільного.

ньюзрумів

у

Миколаївській

та

Одеській

філіях

✓ Придбано нові автомобілі для виробництва новин та інших проєктів
власного виробництва.
✓ Завершено будівництво нової сучасної студії для UΛ: КУЛЬТУРА.
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Премії, нагороди, відзнаки 2021 року:
✓ Мирослава Барчук (ведуча суспільно-політичного токшоу «Зворотний
відлік» на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ) – лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе
2021.
✓ Віктор Дяченко (ведучий міжрегіонального проєкту «Ранок на
Суспільному») отримав відзнаку за поступ у професії «Прорив!».
✓ Дарія Гірна (ведуча програм на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ),
Христина Гаврилюк (редакторка новин у соцмережах Суспільного) та
Ана Море (авторка документальних радіофільмів на каналі «Радіо
«Культура») – лауреатки спецпроєкту «30 до 30. Хто творить майбутнє
українських медіа».
✓ Дарія Гірна (ведуча програм на UΛ: ПЕРШИЙ) – лауреатка премії
«Високі стандарти журналістики-2021».
✓ Оксана Романюк (членкиня Наглядової ради АТ «НСТУ») отримала
премію «Тюльпан прав людини» за видатні досягнення в боротьбі за права
людини в Україні.
✓ Дар’я
Кузнєцова
(ведуча
програми
«Спорт»
на
UΛ: ПЕРШИЙ) – лауреатка XXI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних
журналістів «Україна олімпійська» в номінації «Найкращі спортивні
журналісти».
✓ Катерина Лихогляд (журналістські
Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела.

розслідування)

отримала

✓ 11 представників Суспільного потрапили до довгого списку премії
«Високі стандарти журналістики-2021».
✓ Фільм «Майдан. Шість літер нашої свободи» посів друге місце в
категорії «Документальний фільм» на Міжнародному телефестивалі «Серце
Європи» у м. Варшаві (Польща).
✓ Подкаст-розслідування Суспільного «Дрогобич 101/1» взяв гран-прі
премії «Слушно».
✓ Фільми-розслідування Суспільного «Сто років ізоляції: що приховує
українська психіатрія?» та «Особливо небезпечний» – фіналісти
Національного конкурсу журналістських розслідувань.
✓ Проєкт «Сто років ізоляції: що приховує українська психіатрія»
отримав спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських
розслідувань – 2021.
✓ Лауреатами Премії імені Івана Франка – 2021 стали:
– «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері»: Світлана Остапа,
Вадим Міський та Ігор Розкладай за книгу «Суспільне мовлення в Україні:
історія створення та виклики»;
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– «За кращий твір у телевізійній сфері»: Анастасія Гудима та Олена Дей
за випуск програми «Відтінки України: «Родина Бартошів. Хранителі замку
«Сент-Міклош»;
– «За кращий твір у радіомовній сфері»: Володимир Носков за
радіопередачу «Радійні історії. Говорить Харків!».
✓ Фільм «Херсонщина на Вулкані» потрапив до програми Міжнародного
кінофестивалю в Німеччині.
✓ Три проєкти журналістів Суспільного, а саме: «Помилка 83»,
«Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди» та «ІГРЕНЬ» – переможці
премії «Честь Професії».
✓ Спортивні проєкти Суспільного, а саме: «Спорт», «Олімпійська студія
Токіо-2020», «Шлях до Олімпу», «Ранок ПРО» – стали лауреатами
XXI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна
Олімпійська».
✓ Проєкт «Гнівань – місто, яке прагне до енергонезалежності» переміг
у Всеукраїнському конкурсі журналістських робіт «Реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади» в номінації
«Радіоматеріал».
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СУСПІЛЬНЕ – ЦЕ…
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(інформаційна)

Карта поширення
сигналу DVB-T2
каналу UΛ: ПЕРШИЙ

АТ «НСТУ»
2021

37

АТ «НСТУ»
2021

38

АТ «НСТУ»
2021

39

АТ «НСТУ»
2021

40

41

UɅ: ПЕРШИЙ
передавачі, що працюють
(DVB-T2)

143

149

156

2018

2019

2020

172

2021

UɅ: ПЕРШИЙ (DVB-T2)
ТЕХНІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ ГЛЯДАЧІВ
40 000 000

34 250 000
29 673 000

30 000 000

37 900 500

29 875 000

20 000 000
10 000 000
0
2018 р.

2019р.

2020р.

2021р.

«Українське радіо»
передавачі, що працюють
(FM-діапазон)

146

154

2018

2019

184

190

2020

2021

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»
ТЕХНІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ СЛУХАЧІВ
35 000 000
30 000 000
25 000 000

24 434 000

26 230 000

29 250 000

30 710 700

2020р.

2021р.

20 000 000

15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2018 р.

2019р.
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«Радіо «Промінь»
передавачі, що працюють
(FM-діапазон)

59

62

2020

2021

17

10
2018

2019

«РАДІО «ПРОМІНЬ»
ТЕХНІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ СЛУХАЧІВ
25 000 000
19 100 000

20 000 000
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«Радіо «Культура»
передавачі, що працюють
(FM-діапазон)
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Протягом 2021 року suspilne.media в інтернет-просторі серед інформаційних
сайтів закріпив позиції (17–21 місце; мода (найчастіша позиція) – 18 місце)).
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Інформація щодо використання
у 2021 році коштів фінансової підтримки АТ «НСТУ»
за КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної
телерадіокомпанії України»
Загальний фонд, млн грн
Напрям використання коштів
ВСЬОГО:
Оплата праці з нарахуваннями
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:
– виробництво
– трансляція
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження та розробки, видатки державного
(регіонального) значення
Дослідження та розробки, окремі заходи розвитку
щодо реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Поточні трансферти
Поточні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
Капітальний ремонт інших об’єктів
Придбання землі й нематеріальних активів

Фактично
профінансовано

Касові
видатки

1 872,21
1 054,23
867,98
186,25
714,81
62,40
591,49
388,66
202,83
4,91
55,99
11,61
0,79
26,46
16,72
0,41

1 859,67
1 054,23
867,98
186,25
702,33
62,39
582,48
379,65
202,83
4,91
52,53
11,61
0,79
23,00
16,72
0,41

0,02

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

20,71

20,71

20,71

20,71

0,00
46,72
35,74

0,00
46,72
35,68

23,83

23,77

4,20
7,71

4,20
7,71
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Спеціальний фонд, млн грн
Напрям використання коштів

Фактично
профінансовано

Касові
видатки

83,28

83,17

10,93

10,89

72,35

72,28

ВСЬОГО:
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
Придбання землі і нематеріальних активів

Надходження від господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2021 рік
Сума надходжень, млн грн
на рахунки
на рахунки
центральної регіональних
Всього
дирекції
дирекцій

Вид надходження

Всього, у тому числі:
Комерційна діяльність (розміщення
реклами, спонсорство, телепродаж та ін.):
від загальнонаціональних телеканалів
від загальнонаціональних радіоканалів
від регіональних ТРК
Політична агітація, у тому числі:
за рахунок виборчих фондів кандидатів
ЦВК, ОВК
Інші комерційні надходження, у тому числі
права та послуги Будинку звукозапису
Оренда з урахуванням відшкодування
комунальних послуг, витрат на охорону та
компенсації податків

71,11

7,82

78,93

39,80

3,68

43,48

23,08
14,56
2,16

3,68

23,08
14,56
5,84

0,26

0,54

0,80

0,26

0,10
0,44

0,10
0,70

2,89

0,43

3,32

28,17

3,16

31,33

Штатна чисельність працівників АТ «НСТУ»
з 31 грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року помісячно
в розрізі центральної дирекції і філій АТ «НСТУ»
4500

4 161,90 4 161,90 4 164,90 4 134,90 4 132,90 4 145,90 4 150,90 4 172,90 4 166,90 4 166,90 4 136,15 4 170,15 4 164,15

4000
3500
3000

1 712,90

1 712,90

1 707,90

1 673,90

1 673,90

1 653,90

1 653,90

1 652,90

1 670,90

1 670,90

1 680,15

2449

2449

2457

2461

2459

2492

2497

2520

2496

2496

2456

1 674,15

1 674,15

2500
2000
1500
1000

500
0

Центральна дирекція

Філії

Всього

2496

2490
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Діяльність Ревізійної комісії АТ «НСТУ»
Ревізійна комісія є органом управління телерадіокомпанії, який контролює
фінансово-господарську діяльність правління АТ «НСТУ», керується при цьому
чинним законодавством України, Статутом АТ «НСТУ», Положенням про
Ревізійну комісію та рішеннями Наглядової ради.
У звітному 2021 році Ревізійна комісія АТ «НСТУ» провадила свою
діяльність у складі 4 осіб – незалежних експертів в області аудиту, обліку та
управління, а саме:
Олександр Пальніков – голова Ревізійної комісії;
Євген Дубич – секретар Ревізійної комісії;
Наталія Євченко – член Ревізійної комісії;
Наталія Покотило – член Ревізійної комісії, представник Державної
аудиторської служби України.
Протягом року залишалася вакантною посада члена Ревізійної комісії,
представника від уповноваженого органу управління Державного комітету
телебачення і радіомовлення України.
Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є: засідання, планові
та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності телерадіокомпанії.
Упродовж 2021 року Ревізійною комісією АТ «НСТУ» було проведено
12 засідань, на яких обговорювалися питання підготовки, організації та
проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, узгодження їхніх
результатів, а також питання поточної діяльності телерадіокомпанії. Члени
комісії брали активну участь у засіданнях Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ»
з питань аудиту. Ревізійною комісією АТ «НСТУ» забезпечується постійний
зв’язок та координація контрольних заходів зі Службою внутрішнього аудиту з
метою вдосконалення стану внутрішнього контрольного середовища.
Відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань було проведено
планову перевірку за підсумками фінансово-господарської діяльності
АТ «НСТУ» за 2020 рік та за дорученням Наглядової ради – позапланову
перевірку за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» в
I півріччі 2021 року.
За результатами проведених перевірок визначено заходи, спрямовані на
усунення виявлених недоліків, надано рекомендації щодо вдосконалення
облікових бізнес-процесів, які забезпечують якісне представлення управлінської
інформації.
Висновки Ревізійної комісії оприлюднено на офіційному вебсайті
АТ «НСТУ».
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Діяльність Редакційної ради АТ «НСТУ»
У 2021 році Редакційна рада АТ «НСТУ» провадила свою діяльність у
складі 14 членів.
Склад Редакційної ради АТ «НСТУ» станом на кінець 2021 року:
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПІБ

Дата та процедура обрання

Бенцал Ігор
Іванович

Обрано 01.12.2021 на
конференції редакційних рад
регіональних підрозділів
АТ «НСТУ»
Лила Іван
Обрано 01.12.2021 на
Олександрович конференції редакційних рад
регіональних підрозділів
АТ «НСТУ»
Гудима
Обрано 23.11.2018 на
Анастасія
загальних зборах творчого
Валеріївна
колективу АТ «НСТУ»
Кобаль
Обрано 23.11.2018 на
Антоніна
загальних зборах творчого
Володимирівна колективу АТ «НСТУ»
Коваль Ірина
Обрано 08.10.2018 на
Анатоліївна
конференції редакційних рад
регіональних підрозділів
АТ «НСТУ»
Носков
Обрано 08.10.2018 на
Володимир
конференції редакційних рад
Анатолійович
регіональних підрозділів
АТ «НСТУ»
Корнієнко
Обрано 25.06.2021 рішенням
Ірина Іванівна
Наглядової ради АТ «НСТУ»
(протокол від 25.06.2021 № 60)
Чибар Микита
Обрано 23.11.2018 на
Володимирович загальних зборах творчого
колективу АТ «НСТУ»
Шевчук Ольга
Обрано 23.11.2018 на
Володимирівна загальних зборах творчого
колективу АТ «НСТУ»

10 Шелудько
Юлія Іванівна
(секретар)
11 ГримайлоМакаренко
Олександр
Вадимович

Обрано 01.12.2021 на
конференції редакційних рад
регіональних підрозділів
АТ «НСТУ»
Обрано 10.08.2020 рішенням
Наглядової ради АТ «НСТУ»
(протокол від 10.08.2020 № 44)

Посада
Фiлiя АТ «НСТУ» «Тернопiльська
РД», головний редактор ТВО «Бюро
телерадiоновин»
Філія АТ «НСТУ» «Черкаська РД»,
редактор радіо управління
виробництва регіонального
контенту
Начальник управління
«Координаційний центр
національних меншин»
Фiлiя АТ «НСТУ»
«Закарпатська РД», завiдувач
редакцiї
Філія АТ «НСТУ» Регіональна
дирекція UA:Донбас»,
т.в.о. менеджера філії
Фiлiя АТ «НСТУ» «Харкiвська РД»,
продюсер (лiнiйного РМ) ТО
телерадiопрограм ТВО «Бюро
телерадiоновин»
Продюсер виконавчий ТО «УР-3
«Культура» дирекції «Українське
радіо»
Фiлiя АТ «НСТУ» «Волинська РД»,
редактор управління виробництва
регіонального контенту
Філія АТ «НСТУ» «Рівненська РД»,
редактор радіо управління
виробництва регіонального
контенту
Продюсер виконавчий дирекції
«Українське радіо»
Продюсер (креативний)
департаменту моніторингу контенту
та стандартів мовлення
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12 Стебельська
Христина
Любомирівна
13 Діхтяренко
Андрій
Олександрович
14 Берта Віталій
Іванович

Обрано 20.12.2019 рішенням
Наглядової ради АТ «НСТУ»
(протокол від 20.12.2019 № 38)
Обрано 25.06.2021 рішенням
Наглядової ради АТ «НСТУ»
(протокол від 25.06.2021 № 60)
Обрано 06.12.2021 рішенням
Наглядової ради АТ «НСТУ»
(протокол від 06.12.2021 № 65)

Менеджер напряму дирекції
телебачення
Менеджер з мультимедійних новин
департаменту новин дирекції
інформаційного мовлення
Головний редактор головної
редакції «Продюсерська група
тематичних програм» ТО «Перший
канал» дирекції «Українське радіо»

Упродовж 2021 року відбулися 6 (шість) засідань Редакційної ради
АТ «НСТУ» та 1 (одна) конференція редакційних рад філій АТ «НСТУ».
24 березня 2021 року на засіданні Редакційної ради АТ «НСТУ» № 15
розглянуто та проаналізовано звернення Вариводи М.З. щодо програми «Ранок
на Суспільному» від 10.02.2021 на тему «Що таке медіація і коли варто до неї
звертатися?».
07 квітня 2021 року Редакційна рада АТ «НСТУ» провела засідання № 16,
на якому розглянуто та обговорено звернення філії АТ «НСТУ» «Херсонська
регіональна дирекція «СКІФІЯ». На цьому засіданні відбулося продовження
розгляду та обговорення питання щодо ефіру програми «Ранок на Суспільному»
на тему «Що таке медіація і коли варто до неї звертатися?», оскільки з цього
питання надійшло звернення Наглядової ради АТ «НСТУ».
26 травня 2021 року відбулося засідання Редакційної ради АТ «НСТУ»
№ 17. На засіданні розглянуто, проведено обговорення та ухвалено рішення
щодо відповіді на звернення головного продюсера регіонального мовлення Марії
Фрєй щодо сюжету творчого об’єднання «UA: Київ» про приватний
дендрологічний парк «Добропарк».
30 серпня 2021 року на засіданні Редакційної ради АТ «НСТУ» № 18
обговорювалися освітні потреби членів Редакційної ради АТ «НСТУ» та
редакційних рад у філіях, а також відбулися вибори голови Редакційної ради
АТ «НСТУ» шляхом голосування присутніх членів Редакційної ради. Головою
Редакційної ради АТ «НСТУ» обрали Ірину Корнієнко.
07 вересня 2021 року на засіданні Редакційної ради АТ «НСТУ» № 19 було
розглянуто звернення Миколи Чернотицького від 04.09.2021 стосовно матеріалу,
що транслювався на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ 03.09.2021 о 16:30 «Студія
Паралімпійські ігри», зокрема щодо недотримання журналістських стандартів у
рубриці Дениса Зерченка «Цифри».
27 вересня 2021 року на засіданні Редакційної ради АТ «НСТУ» № 20 було
обговорено звернення головного продюсера цифрових платформ Маргарити
Єрмак щодо матеріалу, опублікованого на сайті «Суспільне Спорт».
01 грудня 2021 року відбулася конференція редакційних рад філій
АТ «НСТУ», на якій обрали нових членів Редакційної ради АТ «НСТУ» у зв’язку
із закінченням у 2021 році каденції трьох її членів.
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Правління АТ «НСТУ»
Чернотицький Микола Миколайович голова правління

Кісельчук Тетяна Михайлівна

членкиня правління,
відповідальна за інформаційне
мовлення та цифрові платформи

Козлов Дмитро Федорович

член правління,
відповідальний за роботу з персоналом
та стратегічне планування
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Кочубей Родіон Володимирович

член правління,
відповідальний за операційну
діяльність та філії, за фінансові
питання

Лодигін Ярослав Олександрович

член правління,
відповідальний за платформу
телебачення

Хоркін Дмитро Миколайович

член правління,
відповідальний за платформу радіо
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Члени правління, повноваження яких припинено у 2021 році
Аласанія Зураб Григорович

голова правління (до 13.05.2021),
повноваження припинено на підставі
закінчення терміну контракту

Гребенюк Інна Ігорівна

членкиня правління (до 22.05.2021),
повноваження припинено на підставі
закінчення терміну контракту

Кольцова Олександра Анатоліївна

членкиня правління (до 29.05.2021),
повноваження припинено на підставі
закінчення терміну контракту
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Діяльність правління АТ «НСТУ»
У 2021 році правлінням АТ «НСТУ» проведено 59 засідань (протоколи
правління АТ «НСТУ» № 228 – 286). Відповідно до статутних повноважень
правлінням затверджено (схвалено) такі основні документи:
✓ Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ План впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Щорічний (загальний) звіт про діяльність акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2020 рік.
✓ План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на
2021 рік.
✓ Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення
матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України в ефірі
телерадіоканалів АТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів, які
відбудуться 2021 року.
✓ Положення про відбір пісні для участі в Пісенному конкурсі
Євробачення – 2021.
✓ Вартість послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної
агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних
виборів народних депутатів України, що відбудуться 28 березня 2021 року в
одномандатних виборчих округах № 87 (Івано-Франківська область), № 50
(Донецька область), та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК».
✓ Порядок проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї музичного
відео на конкурсну пісню учасника від України на Пісенному конкурсі
Євробачення – 2021 та її реалізації.
✓ Розподіл обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих
проєктів на 2021 рік.
✓ Обґрунтування змін в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ.
✓ План обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції
«Українське радіо» АТ «НСТУ» на 2021 рік.
✓ План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
(2021 рік – 2022 рік).
✓ План заходів за результатами проведеної початкової оцінки ризиків
АТ «НСТУ».
✓ Зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися
АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ».
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✓ Навчальний план АТ «НСТУ» на 2021 рік.
✓ План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з
комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік.
✓ План обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік.
✓ Заходи АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19.
✓ Перелік та вартість послуг, що надаються АТ «НСТУ» на базі
управління «Академія суспільного мовлення» за адресою: м. Київ, вулиця
Хрещатик, 26 (Kyiv Radio Hub).
✓ Декларація схильності до ризиків АТ «НСТУ».
✓ Порядок проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення
АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів.
✓ План обсягів власного виробництва телепрограм АТ «НСТУ» на
2021 рік.
✓ Методика управління ризиками АТ «НСТУ».
✓ Концепція медіаактиву «Суспільне Діти» на цифрових платформах
2021–2024.
✓ Порядок проведення дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ»
мистецького конкурсу для відбору ідеї творчої концепції та ідеї дизайну
YouTube-каналу для дитячої аудиторії із подальшою реалізацією розроблених
ідей.
✓ Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної
власності АТ «НСТУ».
✓ Порядок проведення мистецьких конкурсів з розробки дизайн-концепції
інтер’єру студій, приміщень та локацій АТ «НСТУ».
✓ Мінімальна вартість послуг з доступу до контенту на YouTube-каналах
АТ «НСТУ» для розміщення рекламної інформації.
✓ Порядок визначення вартості прав та надання ліцензій на використання
об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
✓ HR-стратегія акціонерного
телерадіокомпанія України».

товариства

«Національна

суспільна

✓ Політика формування управлінської звітності акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Порядок
проведення
мистецьких
конкурсів
управлінням
«Координаційний центр мовлення національних меншин» для виробництва
(створення) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для всіх платформ
АТ «НСТУ».
✓ Маркетингова стратегія медіаактиву «Суспільне Діти».
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✓ Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення
матеріалів передвиборної агітації в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» за
рахунок коштів виборчих фондів кандидатів під час проведення проміжних
виборів народних депутатів України та позачергових виборів міського голови,
які відбудуться 31 жовтня 2021 року.
✓ Положення про облік внутрішньогосподарських розрахунків
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Вартість послуг АТ «НСТУ» на виробництво роликів «Роз’яснення
ЦВК».
✓ Порядок проведення мистецьких конкурсів дирекцією регіонального
мовлення з відбору ідей творчих проєктів у сфері креативної індустрії з метою
виробництва / створення / закупівлі для регіональних телеканалів АТ «НСТУ» в
сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
✓ Порядок проведення мистецького конкурсу дирекцією телебачення
АТ «НСТУ» для виробництва (створення) музичних творів для участі в
національному відборі Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2021.
✓ Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному
конкурсі Євробачення – 2021.
✓ Зміни до Стратегії розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ», затвердженої
рішенням правління АТ «НСТУ».
✓ Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Вартість послуг АТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів
народних депутатів України, що відбудуться 31 жовтня 2021 року в
одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197
(Черкаська область).
✓ Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів
мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
✓ Зміни до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого
рішенням правління АТ «НСТУ».
✓ Розцінки на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації,
програм телепродажу в ефірі теле- та радіоканалів АТ «НСТУ».
✓ Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого
рішенням правління АТ «НСТУ».
✓ Зміни до положень про філії акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України» (всього 26 положень);
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✓ Порядок знецінення запасів акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Розцінки вартості послуг на виробництво відео- та аудіороликів філії
АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» та філії АТ «НСТУ»
«Чернігівська регіональна дирекція».
✓ Політика гендерної рівності та недискримінації акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ GR-стратегія акціонерного товариства
телерадіокомпанія України» (2022–2023 роки).

«Національна

суспільна

✓ Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі
Євробачення – 2022.
✓ Стратегія цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки.
✓ Стратегія телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки.
✓ Стратегія інформаційного мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки.
✓ Стратегія радіоплатформи АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки.
✓ Проєкт Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–
2025 роки.
✓ Проєкт Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
✓ Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Політика інформаційної безпеки АТ «НСТУ».
✓ Методика оцінювання комплаєнс-ризиків в акціонерному товаристві
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».
✓ Розподіл обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих
проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм за рахунок фінансової
підтримки АТ «НСТУ» у 2022 році.
✓ План грошових надходжень від комерційної діяльності АТ «НСТУ» на
2022 рік.
✓ Розцінки на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації в
ефірі теле- та радіоканалів та цифрових платформ АТ «НСТУ».
✓ План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на
2022 рік.
✓ Загальний план надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна
АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2022 рік.
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Діяльність Служби внутрішнього аудиту
З метою здійснення оцінки та надання рекомендацій, спрямованих на
впровадження заходів із підвищення ефективності процесів корпоративного
управління, управління ризиками та внутрішнього контролю, Службою
внутрішнього аудиту протягом 2021 року проведено: аудит доходів від оренди
нерухомого майна та надання супутніх послуг АТ «НСТУ»; аудит функцій
комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю
АТ «НСТУ»; аудит доходів АТ «НСТУ» від розміщення рекламної та
спонсорської інформації; аудит формування та виконання фінансового плану
АТ «НСТУ»; аудит управління грошовими потоками АТ «НСТУ». Триває аудит
корпоративного управління АТ «НСТУ».

1

2
2

3
3

4
4

5

Аудит доходів від
оренди
нерухомого майна та
надання супутніх
послуг

Аудит функцій
комплаєнсу,
управління ризиками,
методології та
внутр. контролю

Аудит доходів від
розміщення
рекламної та
спонсорської
інформації

Аудит формування
та виконання
фінансового плану

Аудит управління
грошовими
потоками

19.01.2017 – 31.12.2020

01.01.2020 – 19.03.2021

01.01.2019 – 31.03.2021

01.01.2019 – 31.08.2021

01.01.2019 – 31.08.2021

Охоплені підрозділи:

Охоплені підрозділи:

Охоплені підрозділи:
- департамент управління активами;
- департамент бухгалтерського
обліку;
- департамент управління
бюджетом

- департамент організаційної
роботи;

- управління ризиками

- департамент з комерційної
діяльності;
- департамент бухгалтерського
обліку
- департамент управління
бюджетом

Охоплені підрозділи:
- департамент бухгалтерського
обліку
- департамент управління
бюджетом;
- департамент координації
філій

Охоплені підрозділи:
- департамент бухгалтерського
обліку
- департамент управління
бюджетом;

Результати проведених аудитів дали змогу виявити недоліки в системі
внутрішнього контролю та корпоративного управління телерадіокомпанією.
За результатами проведених аудитів Службою внутрішнього аудиту
органам управління надано рекомендації, спрямовані на оптимізацію й
удосконалення процесів управління доходами від оренди нерухомого майна та
надання супутніх послуг, системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»,
організації та управління комерційною діяльністю від розміщення рекламної та
спонсорської інформації, програм телепродажу, розміщення передвиборної
агітації / політичної реклами на телерадіоканалах АТ «НСТУ», формування та
виконання фінансового плану, управління грошовими потоками та
казначейськими операціями компанії.
У межах виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту в
АТ «НСТУ» запроваджено систему електронного документообігу, створено
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єдиний електронний реєстр технічної документації об’єктів нерухомого майна
АТ «НСТУ», запроваджено періодичне визначення потенційних об’єктів оренди,
розроблено методику формування початкового розміру орендної плати за
нерухоме майно. У межах проєкту «Автоматизації процесів управління
ризиками» в компанії визначено ризик-координаторів. Крім того, актуалізовано
порядок здійснення комерційної діяльності в АТ «НСТУ» та регламентовано
управлінську звітність щодо надходжень від комерційної діяльності, а також
вжито інших заходів стосовно вдосконалення системи внутрішнього контролю
товариства, у тому числі актуалізовано положення про самостійні структурні
підрозділи АТ «НСТУ».
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КОНТЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ
Цільові результати:
− побудовано, технічно оснащено та запущено мультимедійну службу
новин Newshouse 2.0;
− найвищий показник унікальних користувачів становив 4,6 млн, що на
1,1 млн більше за найвищий місячний показник попереднього року. Піковий
показник переглядів становив 13 млн, що на 3,6 млн більше за рекорд 2020-го*.
У середньому протягом року – 3,7 млн унікальних користувачів та 9,6 млн
переглядів*;
− частка новин на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ вища середньої частки каналу на
18%;
− запущено щотижневу аналітичну передачу «Тиждень на Суспільному»;
− імплементовано систему планування Suspilne 2.0 та впроваджено Public
service індикатори;
− розроблено стратегію інформаційного мовлення до 2025 року;
− «Суспільне Новини» – серед лідерів із дотримання журналістських
стандартів (ІМІ).
• Побудовано,
технічно
оснащено
та
запущено мультимедійну
службу
новин
Newshouse 2.0
З
командою
архітекторів, дизайнерів і
забудовником було втілено
дизайн-проєкт, який поєднав
у
собі
мультимедійний
принцип
роботи,
що
застосовують
провідні
міжнародні мовники, такі як
BBC та Deutsche Welle, а
також
функціональність,
комфорт та затишок для
*

За даними Google.Analytics.
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працівників. Фінансування проєкту здійснювалося за рахунок грантових коштів,
наданих Європейським Союзом, за участю Федерального міністерства
закордонних справ Німеччини та Міністерства закордонних справ і у справах
Співдружності націй та розвитку Великої Британії. Проєкт впроваджувався
спільно з DW Akademie та BBC Media Action.

З метою реалізації проєкту було отримано дозвіл на виконання ремонтнореставраційних робіт, організовано службу замовника та здійснено
адміністрування угод, пов’язаних із будівництвом та відкриттям нового
новинного комплексу.

У приміщенні за адресою вул. Хрещатик, 26, м. Київ проведено роботи з
встановлення розподільних систем електроспоживання ВРП-1, ВРП-2, ВРП-3,
встановлено обладнання систем вентиляції та кондиціонування, датчики системи
протипожежного сповіщення, прокладено траси структурованих кабельних
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систем та систем електроспоживання, облаштовано скляні конструкції та
перегородки, встановлено вікна. Виконано роботи з реставрації кладки фасаду,
його фарбування, внутрішнього оздоблення декоративними панелями стін
комплексу та приміщення скляного куба-студії. Здійснено оздоблення стелі в
апаратній, над антресолями та в приміщенні типу open space, покладено плитку
на сходах та у функціональних кімнатах всередині комплексу, виконано
комплекс робіт з облаштування систем опалення та каналізації.
Здійснено монтаж обладнання в серверній та апаратній – функціональних
приміщеннях комплексу, проведено попередні налаштування мережевих і
серверних систем комплексу, а також обладнання для відеотракту, оснащено
освітлювальними приладами куб-студію. Технічне забезпечення комплексу
реалізоване шляхом встановлення нового обладнання від відомих світових
виробників.
Комутатор відеосигналів з панелями керування – від компанії Imagine,
відеопульт та відеотракт – від компанії Ross, роботизовані студійні камери та
пульт керування – від
Panasonic.
Звуковий
тракт побудований з
використанням
компонентів компаній
Soundcraft, Sennheiser,
Ferrofish.
Керування
студійним освітленням
здійснюється
через
пульт. Автоматизація
всього
комплексу
виконана
на
базі
системи автоматизації
виробництва компанії
Avid. Передача сигналів оптичними лініями між Хрещатиком, 26 та Ю. Іллєнка,
42 здійснюється за допомогою компонентів від компанії Norwia.
Восени 2021 року було проведено урочисте відкриття комплексу за участю
міжнародних партнерів та представників медіаспільноти. У грудні запущено
випробування комплексу в режимі реального часу.
• Мультимедійна редакція
Проєкт NewsHouse 2.0 став рушійною силою змін у системі
інформаційного мовлення Суспільного. Поки тривало будівництво комплексу,
робота редакції переформатовувалася за принципом створення єдиного
мультимедійного ньюзруму, який планує та виробляє новини для всіх платформ
компанії: сайт, соціальні мережі, телебачення та радіо. Змінено логіку
виробництва новин у редакції з моноплатформної (телебачення, радіо) на
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конвергентну, що зумовило необхідність створення редакції digitalновин – повноцінної частини загального інформаційного мовлення АТ «НСТУ».
Упродовж 2021 року редакція повністю перейшла на роботу за принципом
мультимедійного планування та виробництва новин «Newsgathering»
(«новинний центр») – збір та роздача інформації для всіх платформ

інформаційного мовлення: телебачення, радіо, веб та соціальні мережі.
Розроблено й впроваджено бізнес-процеси виробництва термінових і
запланованих новин, що передбачає координацію всіх платформ, а також служб
новин філій Суспільного.
Робота за принципом digital-first дала можливість системно працювати з
контентом для цифрових платформ. Так, у червні 2021 року Новини виробили
власний документальний репортаж для YouTube про вбивство 5-річного
Кирила Тлявова, який також показали в ефірі UΛ: ПЕРШИЙ.
Упродовж 2021 року мультимедійна редакція спланувала та висвітлила на
всіх платформах сотні суспільно важливих подій в Україні та світі безпосередньо
з місця подій, серед яких, зокрема:
− судовий процес щодо рейсу МН-17 з Гааги;
− вибори в Німеччині;
− перша зустріч Президента України В. Зеленського та Президента США
Джо Байдена в Білому домі;
− міграційна криза на білорусько-польському кордоні;
− перемир’я в Нагірному Карабасі між Азербайджаном та Вірменією;
− політична криза та арешт Міхеїла Саакашвілі в Грузії;
− ексклюзивні репортажі про життя родин колишніх бойовиків ІДІЛ у
таборах Сирії та Іраку.
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Щонайменше 30 ексклюзивних інтерв’ю інформаційної служби
з’явилися на сайті та в соціальних мережах Суспільного: посли й дипломати
США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Швеції, президент Європейської
Ради, Вселенський патріарх Варфоломій, міністр економіки Литви, керівництво
усіх парламентських фракцій, віцепрем’єр-міністр, а згодом міністр
оборони Олексій Резніков, міністр
цифрової трансформації Михайло
Федоров, директор НАБУ Артем
Ситник
та
інші
посадовці.
Інформаційна служба Суспільного
висвітлювала
наживо
ключові
політичні події, зокрема виходила в
спецефір на платформі телебачення та
в соціальних мережах під час
звільнення Голови Верховної Ради
України Дмитра Разумкова, а також у
вечір історичних виборів у Німеччині,
коли вперше за 16 років змінився
канцлер країни. Упродовж усього року Новини Суспільного одні з перших
ставили питання на всіх ключових пресконференціях Президента України й
транслювали заходи наживо в соціальних мережах. Наприклад, у соціальній
мережі Facebook Новини Суспільного виходили в стрим наживо 65 разів. 24
серпня, до 30-річчя незалежності України, Новини Суспільного організували
пряму трансляцію Маршу ветеранів,
яка набрала в YouTube понад 40 тис.
переглядів і транслювалася на всіх
регіональних каналах Суспільного
протягом майже двох год.
Особливо
важливим
для
інформаційної служби Суспільного
стала тема пандемії COVID-19 та
вакцинації
від
коронавірусу.
Знімальні групи Суспільного продовжують працювати в ковідних відділеннях
різних регіонів країни.
У квітні 2021 року Новини Суспільного ексклюзивно записали велике
інтерв’ю з першим вакцинованим українцем – лікарем Євгеном Горенком. Лише
в грудні матеріали про вакцинацію з’являлися на всіх платформах
інформаційного мовлення Суспільного до 400 разів на тиждень. Також
скоординовано запуск мультимедійної кампанії «Чому я вакцинуюся» на всіх
платформах та у всіх філіях Суспільного. На цифрових платформах Суспільного
вийшли щонайменше 5 роликів власного виробництва про важливість
вакцинації для людей із хронічними захворюваннями.
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У межах мультимедійного виробництва новин продовжено практику
регулярних тематичних марафонів разом із філіями Суспільного (проведено
щонайменше 11 у 2021 році), зокрема про охорону здоров’я, безпеку, освіту,
екологію, культуру й туризм.
Розпочато системне відстеження подій на окупованих територіях,
наприклад публіковано ексклюзивні матеріали про життя в непідконтрольному
Іловайську.
• Досягнуто показника 4,6 млн унікальних користувачів на сайті
suspilne.media (у середньому протягом року – 3,7 млн)
У сегменті інтернет-новин АТ «НСТУ» створило унікальний для України
сайт, що об’єднує новини кожного регіону й формує найширшу картину дня.
Щодня створюється понад 300 матеріалів – це близько 9 тис. новин на місяць.
У 2021 році понад 25% аудиторії сайту становили люди віком від 18 до 34
років – Суспільне стало якісним джерелом новин для молодої аудиторії, яка
споживає контент переважно через digital*.
У 2021 році кількість переглядів сайту suspilne.media зросла на 3,6 млн, а
кількість унікальних користувачів зросла на 1,1 млн порівняно з 2020 роком, що
становить 38% та 35% зростання відповідно*.

*

За даними Google.Analytics.
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Також «Суспільне Новини» має високу оцінку незалежних моніторингів:
− двічі у білому списку найякісніших онлайн-медіа за версією ІМІ;
− щоквартальний лідер у дотриманні журналістських стандартів згідно з
моніторингом ІМІ;
−
щоквартальний лідер із
дотримання гендерного балансу за
результатом моніторингів ІМІ;
−
лідер
з
публікації
матеріалів про Крим серед усіх
онлайн-медіа;
− за результатами щоквартальних моніторингів ІМІ входить до переліку
медіа, в яких відсутні ознаки джинси.
З грудня 2020 року здійснюється щотижнева розсилка найважливіших
матеріалів сайту. До розсилки долучилися українські медіаменеджери й
редактори, міжнародні партнери й громадські організації.
Створено окрему редакцію новин соціальних мереж, яка не лише публікує
новини в соціальних мережах, а й виробляє окремий візуальний контент для
соціальних мереж: графічний дизайн, відео, тексти, фото та інші формати.
• Частка новин на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ вища середньої частки
каналу на 18%
Упродовж 2021 року здійснювалася системна робота над поліпшенням
якості інформаційного мовлення на телебаченні. Так, у березні 2021-го всі ведучі
«Новин» пройшли тренінги, включно з індивідуальною складовою з поліпшення
навичок ведення ефіру. Разом з тренером BBC переглянули концепцію
підсумкового випуску «Новин» о 21:00, розробили та затвердили «Книгу стилю»,
а в травні почали вести програми з нової локації – великого телевізійного
павільйону, що дало змогу ведучим ефективніше та якісніше працювати з
візуалізацією інформації.
У грудні 2021-го в ефір UΛ: ПЕРШИЙ додано два випуски «Новин» –
о 15:00 та о 18:00 у вихідні.
Середня річна частка «Новин» на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ на 18% більша
за середню частку телеканалу.
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• Запущено
Суспільному»

щотижневу

аналітичну

передачу

«Тиждень

на

У листопаді 2021 року стартував інформаційно-аналітичний проєкт
«Тиждень на Суспільному». Для проєкту було проведено десятки
кваліфікаційних інтерв’ю та трактів з
ведучими. З грудня над проєктом
працює
окрема
команда
з
11 працівників – редакторів, ведучих,
відеографів, а також дизайнера й
режисера. Додатково команда пройшла
тренінги з експертом BBC щодо
візуального та контентного наповнення
проєкту. Перші три випуски «Тижня на
Суспільному» показали позитивну
динаміку
зростання
на
каналі
UΛ: ПЕРШИЙ.
• Імплементовано систему планування Suspilne 2.0 та впроваджено
Public service індикатори
У рамках співпраці Суспільного й Офісу Медіарозвитку Шведського радіо
(SR MDO), за фінансової підтримки Швеції (SIDA) у 2021 році імплементовано
бета-версію системи планування Suspilne 2.0. Система передбачає тематичне
планування усіх відділів інформаційних редакцій компанії, у тому числі філій, з
урахуванням календарного плану подій, модулів планування для платформ
сайту, соціальних мереж, радіо й телебачення.
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У лютому 2021 року на базі системи Suspilne 2.0 впроваджено додатковий
редакційний інструмент – Public Service Indicators («індикатори суспільного
мовлення»). Його можуть використовувати всі інформаційні служби компанії,
включно з філіями. PSI дає змогу вебредакторам стежити за тематичним,
гендерним, географічним, соціальним балансом сайту suspilne.media.

• Розроблено стратегію інформаційного мовлення до 2025 року
• «Суспільне Новини» – серед лідерів із дотримання журналістських
стандартів (ІМІ)
Упродовж 2020–2021 років оновлено редакційні засади інформаційного
мовлення, проведено низку тренінгів та впроваджено внутрішні тести для всіх
вебредакторів новин компанії, у тому числі філій.
Згідно
з
рейтингами
Інституту
масової
інформації,
сайт
Suspilne.Media – регулярно серед лідерів з дотримання стандартів, гендерного
балансу, а також лідер за кількістю публікацій матеріалів про окупований Крим.
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UɅ: ПЕРШИЙ
2021 року телеканал UΛ: ПЕРШИЙ продовжив тенденцію до зростання
показників. Частка аудиторії UΛ: ПЕРШИЙ за підсумками 2021 року в
порівнянні з показниками 2020 року зросла на 16% – з 0,93% до 1,08%, що є
найкращим показником за останні сім років.
У загальному рейтингу телеканалів UΛ: ПЕРШИЙ цього року піднявся на
14-те місце. У порівнянні з 2019 роком телеканал піднявся вгору на 8 позицій
(у 2019 році канал посідав 22-ге місце з часткою 0,71%, у 2020 році – 20-те з
часткою 0,93%).
Найрейтинговішими передачами року стали трансляції урочистостей з
нагоди 30-ї річниці незалежності України 24 серпня (rat: 2,56%, shr: 11,12%),
фіналу Кубка України з футболу «Динамо» – «Зоря», прямоефірний показ якого
відбувся 13 травня (rat: 1,96%, shr: 5,87%), а також трансляція жіночої гонки
переслідування Чемпіонату світу з біатлону 14 лютого (rat: 1,63%, shr: 4,84%).
Найкращі показники під час Олімпійських ігор у Токіо – 2020
продемонстрували трансляція жіночого фіналу зі стрибків у висоту 7 серпня, яка
сягнула рейтингу 1,61% з часткою аудиторії 8,71%, трансляція змагань з важкої
атлетики у жінок 1 серпня (rat: 1,54%, shr: 6,89%) та метання молоту серед
чоловіків 4 серпня (rat: 1,26%, shr: 7,92%). Загалом Літню Олімпіаду на
телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ переглянули майже 10 млн глядачів (аудиторія 4+, вся
Україна).
Релігійні богослужіння, які суспільний телеканал UΛ: ПЕРШИЙ транслює
від початку введення карантину через пандемію в Україні та продовжує
транслювати досі, отримали найбільші показники на Різдво. Божественна
літургія Православної церкви України у Свято-Михайлівському Золотоверхому
соборі 7 січня отримала рейтинг 1,38% з часткою аудиторії 7,12%. Також
рейтинговою стала трансляція недільної літургії Української греко-католицької
церкви 4 квітня (rat: 1,29%, shr: 5,60%).
Високі показники показали прямоефірні передачі власного виробництва,
зокрема «Суспільна студія» 24 серпня отримала рейтинг 1,31% з часткою
аудиторії 8,9%, «Новини» 8 травня мали рейтинг 1,28% з часткою аудиторії
3,32%.
Значущими для формування показників стали 51 год прямоефірних
трансляцій важливих подій суспільного значення та 580 год трансляцій
спортивних подій світового значення, як-от: літні Олімпійські ігри, літні
Паралімпійські ігри, трансляції міжнародних змагань з біатлону та ін. Також
варто відзначити внесок у частку 18 год трансляцій прем’єр резонансних
розслідувань власного виробництва.
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З метою убезпечення вірян України в умовах пандемії коронавірусу та
задоволення їхніх духовних потреб Суспільне продовжило трансляцію
богослужінь усіх релігійних конфесій, які було розподілено між
загальнонаціональними та регіональними телевізійними платформами з
урахуванням концепції мовлення та уподобань цільової аудиторії кожного
телеканалу. Загальна кількість трансльованих богослужінь на UΛ: ПЕРШИЙ у
2021 році становить близько 265 год.
В ефірі UΛ: ПЕРШИЙ було протрансльовано 95 год соціальної реклами та
роликів резонансної тематики (інформування про профілактику від інфікування
коронавірусом, важливість вакцинації, шкоду куріння, мандри країною,
інформування щодо участі у виборах тощо), попри зменшення обсягу часу,
відведеного на рекламу, з 216 хв/добу до 144 хв/добу.
З метою висвітлення пам’ятних і найбільш значущих дат було здійснено
добір передач, документальних і художніх фільмів тематичної спрямованості,
розроблено спеціальне тематичне програмування сітки мовлення в такі дні:
22.01.2021 – День Соборності України;
23.01.2021 – День жалоби пам’яті загиблих під час пожежі в будинку для
літніх людей у Харкові;
27.01.2021 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
20.02.2021 – День Героїв Небесної Сотні;
25.02.2021 – 150 років від дня народження Лесі Українки;
14.03.2021 – День українського добровольця;
26.04.2021 – День чорнобильської трагедії;
08.05.2021 – День пам’яті та примирення;
14.05.2021 – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої
світової війни;
16.05.2021 – День пам’яті жертв політичних репресій;
18.05.2021 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та
День боротьби за права кримськотатарського народу;
26.05.2021 – Річниця від початку бою за Донецький аеропорт;
04.06.2021 – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України;
26.06.2021 – День кримськотатарського прапора;
28.06.2021 – День Конституції України;
23.08.2021 – День Державного Прапора України;
24.08.2021 – День Незалежності України;
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29.08.2021 – День пам’яті захисників України;
12.09.2021 – День пам’яті українців – жертв примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини... у 1944–1951 роках;
14.10.2021 – День захисників і захисниць України;
16.11.2021 – Міжнародний день толерантності;
21.11.2021 – День Гідності та Свободи;
27.11.2021 – День пам’яті жертв голодоморів (100-ті роковини від початку
масового штучного голоду 1921–1923 років в Україні та 75-ті роковини від
початку масового штучного голоду 1946–1947 років в Україні).
До 30-річчя незалежності України вироблено 7-серійний документальний
фільм «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» про приховані сторінки
проголошення незалежності України.
Прем’єра фільму відбулася до
Дня Незалежності України (23–
24 серпня 2021 року).

Середній
показник
частки
аудиторії 18+ (вся Україна) під час
прем’єрного показу – 1,32%.
У листопаді 2021 року фільм був
представлений
на
міжнародному
конкурсі «Серце Європи», у грудні – у
Стенфордському університеті в рамках конференції, присвяченої ролі України у
світовій боротьбі за демократію, – «Демократія в Україні: 30 років після
радянського колапсу».
У вересні 2021 року стартувала в ефірі щоденна (у будні) лінійка
соціального токшоу «По-людськи» (вироблено 85 випусків, протрансльовано
71 випуск, 14 випусків буде протрансльовано на початку 2022 року).
Соціальне токшоу «По-людськи» має для телеканалу UΛ: ПЕРШИЙ
стратегічне значення, оскільки допомагає будувати діалог з аудиторією. Герої
проєкту – реальні люди, які потрапили у складні або незвичайні обставини,
потребують допомоги. «По-людськи» стає місцем, де українці можуть
поділитися своїми проблемами та бідами, отримати якісну підтримку й
експертний розгляд свого питання. На відміну від інших подібних шоу, де герой
стикається з потураннями та звинуваченнями, у токшоу «По-людськи» кожному,
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хто звертається, пропонується вихід із ситуації. Доброзичливе та чуйне ставлення
ведучої Інни Москвіної до кожної історії привертає увагу глядачів.
Тематичний діапазон проєкту – від нечесного розподілу спадщини до
матері, яка продає власну доньку в сексуальне рабство; від руйнування міфів про
вакцинацію до героїв нашого часу – резонує з аудиторією телеканалу
UΛ: ПЕРШИЙ.
Ці та інші переваги проєкту оцінив і глядач телеканалу. Проєкт має
стійкий тренд до зростання показників. Токшоу стартувало в ефірі 20 вересня
2021 року із середнім тижневим показником частки аудиторії 18+ (вся Україна)
на рівні 0,55%. Менш як за два місяці, на початку грудня, середній тижневий
показник частки сягнув 1,32% (показник 48-го тижня 2021 року).
Також у 2021 році вироблено / реалізовано:
– 6 документальних проєктів-розслідувань: «Зупини мене, якщо зможеш»,
«Хвиля», «Бити. Молитися. Тримати», «Продам роботу. Дорого», «Торговці
мріями», «Поки Бог не бачить»;
– 40 випусків суспільно-політичного токшоу «Зворотний відлік»;
– 10 документальних проєктів: «Голокост. Засвідчений злочин», «Сильна»
(3 випуски), «Люди Зони», «Шлях», «Грецька операція НКВС», «Повернення»,
«На вістрі ножа», «Ціна віри»;
– 6 роликів «Вакцинація рятує життя» на підтримку державної кампанії з
вакцинації;
– спецпроєкти: «ХХХІІ Літні Олімпійські ігри Токіо-2020», «ХVI Літні
Паралімпійські ігри Токіо-2020»;
– спортивні події «Біатлон 2020–2021», «Літній біатлон-2021» (Виставкові
літні перегони у Вісбадені), «Стрибки у воду. Юнацький чемпіонат світу»;
– щоденні випуски спортивної передачі «UΛ: СПОРТ» (у будні);
– спецпроєкт «Пісенний конкурс Євробачення 2021»;
– документальний фільм про представника України на Євробаченні –
солістку гурту «Go_А» Катерину Павленко – «МоноКейт»;
– 16 випусків етнопроєкту «Країна пісень»;
– 12 випусків розважального шоу «Оксамитовий сезон»;
– 7 документальних фільмів;
– сценарій художнього фільму «Вишиванка для пані Черчилль».
Протягом 2021 року було прийнято та опрацьовано 2037,6 год закупного
та стороннього контенту. Із залученням аутсорсингу озвучено українською
мовою 592 комерційні години, після чого вони пройшли редакторську перевірку
та були підготовлені до ефіру в поточному році. Силами власної групи адаптації
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додатково озвучено українською мовою 61,5 год продукту, перекладено й
субтитровано 39 год контенту. Також отримано прокатні посвідчення Держкіно
на 39 стрічок (мультиплікаційні, художні та документальні фільми), здійснено
супервайзинг проєктів, що стали переможцями мистецьких конкурсів.
Програмування сіток мовлення
У 2021 році для каналу UΛ: ПЕРШИЙ здійснено планування в
довгостроковій, середньостроковій та короткостроковій перспективі. Складено
та затверджено структурно-функціональну сітку мовлення з тематичним описом
слотів і розрахунком кількості годин до середини 2023 року, що дає змогу чітко
визначитися та спрогнозувати обсяги контенту власного виробництва,
виробництва на замовлення АТ «НСТУ» та обсяг продукту, що потребує
закупівлі на підставі ліцензійних угод. Детальний прорахунок власного
виробництва дає можливість зрозуміти, який саме продукт буде виготовлений
власними силами АТ «НСТУ», а що буде замовлено в сторонніх виробників
шляхом проведення мистецьких конкурсів.
Водночас ведеться планування в середньостроковій місячній перспективі
шляхом застосування категоризації промороликів під час програмування ефіру,
що позитивно відображається на якості проведених промокампаній. Розміщення
реклами всередині продукту дає змогу не втрачати глядача на переходах між
продуктами. У праймтаймі виходять найбільш успішні продукти: виготовлені на
замовлення АТ «НСТУ» та закупні. Вжиті заходи щодо вдосконалення
програмування ефіру сприяли зростанню у 2021 році частки телеканалу
UΛ: ПЕРШИЙ за аудиторією 18+ (вся Україна) на 16 % порівняно з попереднім
роком. Завдяки зростанню показника частки відбулося просування каналу в
таблиці рейтингу з 20-го місця на 14-те. Річна частка телеканалу UΛ: ПЕРШИЙ
у 2021 році становила 1,08% за аудиторією 18+ (вся Україна) – це найвищий
результат за весь час існування Суспільного мовника та за останні 7 років
мовлення телеканалу. Також за останні два роки показник частки каналу виріс
на 52% (з частки 0,71% у 2019 році до 1,08% у 2021-му) за аудиторією 18+ (вся
Україна).
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Суспільно-політичний напрям
Проєкт «Зворотний відлік»
З 15 лютого по 27 грудня 2021 року в ефір вийшло 40 випусків суспільнополітичного токшоу «Зворотний відлік». Випуски транслювалися в прямому
ефірі каналу UɅ: ПЕРШИЙ та на YouTube, а також виходили в ефірі
«Українського радіо». Загалом у 2021 році видано більше 60 год прямого ефіру.
Гостями студії стали понад 50 народних депутатів. Свою точку зору
висловлювали представники всіх фракцій та депутатських груп Верховної Ради
України, а також позафракційні депутати. Всього у «Зворотному відліку»

висловилися понад 500 лідерів громадської думки й експертів. Аудиторія токшоу
мала змогу долучитися до дискусії, прокоментувавши на цифрових платформах
або поставивши запитання за допомогою месенджера Viber.
Кожен ефір «Зворотного відліку» на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ дивиться
більш ніж пів мільйона людей. Загальна ж аудиторія за 2021 рік становила понад
сім мільйонів за аудиторією 18+.
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Документальні проєкти
«Голокост. Засвідчений злочин»
Героями проєкту стали останні
свідки Голокосту на теренах України,
яким дивом вдалося пережити війну
та
врятуватися.
Фільм
зібрав
приголомшливі історії з життя євреїв
часів Другої світової війни – про
умови та порядки життя в гетто,
масові
страти,
жахіття,
що
відбувалися в українських містах під
час нацистської окупації. Унікальні
свідчення дітей війни доповнили дослідження істориків та матеріали з музеїв
Одеси й Дніпра.
Автор та режисер: Сніжана Потапчук.
Дата ефіру: 27 січня 2021 року.
Хронометраж: 52:22.
Показник частки аудиторії 18+, вся Україна – 0,69%.
«Ціна віри»
Документальний фільм про віру та її служителів. Герої
проєкту – представники п’яти конфесій із різних куточків України: грекокатолицька черниця, рабин, імам з Дніпра, військовий капелан з Харкова та
лютеранський пастор. Фільм відобразив релігійне різноманіття сучасної
України. У фільмі показано історію кожного героя – від його пошуку й рішення
присвятити себе богослужінню до
сьогодення і того, як вони втілюють у
життя свою місію.
Автор: Ірина Кипоренко.
Дата
2021 року.

ефіру:

31 жовтня

Хронометраж: 52:17.
Показник частки аудиторії 18+,
вся Україна – 0,81%.
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«Сильна»
Трилогія про сильних українок – жінок війни: дружину військового,
ветеранку та волонтерку. Автор та
режисер
проєкту – Сніжана
Потапчук.
Епізод 1. «Історія Тетяни
Гордійчук»
Історія
дружини
важкопораненого Ігоря Гордійчука Тетяни.
Це відверта й щемка історія про кохання, вірність, силу та підтримку. Тетяна
Гордійчук із перших днів сімейного життя підтримувала вибір свого
чоловіка бути військовим. Але справжні випробування на долю родини випали у
2014 році, коли з початком війни Ігор Гордійчук потрапив в одну з
найстрашніших точок фронту, де зник безвісти. Він вижив дивом – його знайшли
серед мертвих військових із важким пораненням голови. Тетяна весь час була
поряд із чоловіком і таки дочекалася того дня, коли він зробив перші кроки.
Дата ефіру: 14 жовтня 2021 року.
Хронометраж: 48:31.
Показник частки аудиторії 18+, вся Україна – 2,15%.
Кепшенвідео до фільму зібрало 736 тис. стартових переглядів у Facebook,
близько 30 тис. реакцій та 1,5 тис. репостів.
Епізод 2. «Історія Тетяни
Костинюк»
Друга серія проєкту «Сильна»
розповідає про історію волонтерки
Тетяни Костинюк, що займається
реабілітацією
військових
після
повернення з передової. З початком
війни Тетяна покинула роботу в
Міністерстві фінансів та організувала в Карпатах табір для тих, хто повернувся з
війни і шукає себе в цивільному житті. Фільм було знято під час 56-го
щомісячного заїзду ветеранів, тож у ньому показано розроблену головною
героїнею програму реабілітації військових та її особисте життя, яке є
невіддільною частиною табору.
Дата ефіру: 24 жовтня 2021 року.
Хронометраж: 51:29.
Показник частки аудиторії 18+, вся Україна – 1,62%.
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Епізод 3. «Історія Катерини Луцик»
Фільм присвячений історії військового медика, ветеранки, десантниці
Катерини Луцик. Закінчивши навчання, дівчина проміняла білий халат на
камуфляж, пішла добровільно на
війну й потрапила в одну з
найстрашніших точок фронту – на
Авдіївську промзону, де в той період
була чи не найбільша кількість втрат
на усьому фронті. Ризикуючи
власним життям, Катерина надавала
допомогу пораненим військовим в
умовах постійних обстрілів. У фільмі
показано, яку ціну платять жінкивійськові за мир у тилових містах України. Це історія про втрати, мужність,
побут жінки в «чоловічому світі» війни та життя після повернення з фронту.
Дата ефіру: 05 грудня 2021 року.
Хронометраж: 52:13.
Фільм набрав понад 15 тис. переглядів, 1,1 тис. вподобайок і потрапив до
рекомендацій YouTube.
Кепшенвідео до фільму зібрало 548 тис. стартових переглядів, понад
53 тис. лайків, 2,8 тис. репостів та 1,5 тис. коментарів.
«Шлях»
Документальний фільм, присвячений одному зі злочинів радянського
режиму – депортації кримських татар з півострова в 1944 році. Сучасні киримли
розповідають історію своєї родини та власну історію повернення додому. Герої
стрічки – кримські татари: кухар, актор, політв’язні, активісти, співачка.

Ключовими епізодами фільму стали масова депортація радянською владою
кримських татар з Криму 1944 року, повернення в Україну в 1980–1990-х роках,
участь кримських татар у подіях, що розгорталися навколо військового
вторгнення Російської Федерації до України та подальшої анексії Криму у
2014 році.
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Автор: Аліна Сугоняко; режисер: Олександр Опанасюк.
Дата ефіру: 18 травня 2021 року.
Хронометраж: 49:31.
Фільм зібрав понад 10 тис. переглядів на YouTube.
«Люди Зони»
Фільм про людей, які живуть та працюють у Чорнобильській зоні
відчуження. Зоолог, що вивчає тварин зони, сімейна пара, яка обрала для життя
відселений Чорнобиль, етнограф, який 30 років поспіль обходить покинуті села,
аби врятувати артефакти поліської культури. А ще інженер, завдання якого
зробити аварійний реактор безпечним для людства, та сталкер, який не уявляє
свого життя без походів зоною. Що змушує їх ризикувати та їхати на радіаційно

забруднену територію? Фільм розповідає про те, чим насправді живе сьогодні
Чорнобильська зона відчуження і яким буде її майбутнє. Проєкт брав участь у
Міжнародному телефестивалі «Серце Європи» (Польща).
Автор: Євгенія Подобна; режисер: Олексій Мулявін.
Дата ефіру: 26 квітня 2021 року.
Хронометраж: 50:27.
Кепшенвідео до фільму зібрало 1 млн стартових переглядів у Facebook,
близько 20 тис. реакцій та 1,7 тис. репостів.
«Грецька операція НКВС»
Фільм присвячений одному зі злочинів сталінського режиму – репресіям
греків, що проживали на території СРСР, 1937–1938 рр. Героями фільму стали
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греки Донецької області – діти та онуки розстріляних за етнічну приналежність.
Проєкт розповідає про безпрецедентні масштаби репресій – арешти й розстріли
одного з корінних народів Донеччини. Втім, попри страшну історію, сучасні
греки регіону змогли вистояти й зберегти свою ідентичність, культуру та
традиції. Проєкт приурочено до Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Автор: Євгенія Подобна; режисер: Олена Грузінова.
Дата ефіру: 16 травня 2021 року.
Хронометраж: 44:29.
«Повернення»
Проєкт про одну з «національних операцій» Сталіна – репресії поляків
України 1937–1938 рр., жертвами яких стали близько 111 тис. осіб. Головна
героїня проєкту – киянка Тамара Левадна, яка намагається дізнатися правду про
свого
прадіда Люціяна.
Вона
проходить
увесь
шлях
свого
предка – від місця його арешту до
архівів, Лук’янівського СІЗО, де
утримували прадіда та його дружину,
та зрештою знаходить правду про
його вбивство й місце поховання.
Історію Тамари доповнюють історії
двох свідків – дітей заарештованих
поляків, про долю яких довгий час після затримання не було відомо нічого. Так
само як Тамара, вони роками шукали правду про долю своїх батьків.
Автор: Євгенія Подобна; режисер: Олена Грузінова.
Дата ефіру: 22 серпня 2021 року.
Хронометраж: 48:53.
Показник частки аудиторії 18+, вся Україна – 0,75%.
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«На вістрі ножа»
Проєкт розповідає про ветеранів російсько-української війни, учасників
Євромайдану й патріотів, які в цивільному житті об’єдналися довкола спільного
захоплення – виготовлення ножів. Раз
на пів року на Чернігівщині, у місті
Корюківка, у коваля та ветерана АТО
Дениса
Мостовича
збираються
споріднені
духом
люди,
які
захоплюються
майструванням
ножів – ножоробством. На майстеркласі вони обмінюються досвідом,
вчать одне одного та спільними
зусиллями виготовляють особливий
ніж. Цього разу вони вирішили змайструвати ніж, який символізує захист
гідності та свободи України, й подарувати його народному герою України,
ветерану російсько-української війни Григорію «Гора» Сіваченку.
Автор: Аліна Сугоняко.
Дата ефіру: 28 листопада 2021 року.
Хронометраж: 49:08.
У листопаді 2021 року вироблено та запущено в ефір 6 роликів
«Вакцинація рятує життя» на підтримку державної кампанії з вакцинації.
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Суспільна студія
З 11 січня до 17 вересня
2021 року на телеканалі
UΛ: ПЕРШИЙ
продовжував
виходити тригодинний проєкт,
що був запущений в ефір у
2020 році, – щоденна
суспільно-політична передача
«Суспільна
студія»,
яка
висвітлювала найширше коло
суспільно-політичних тем. За
цей період вийшло 170 денних
випусків (з 12:00 до 15:00) та 170 вечірніх випусків (з 18:20 до 19:00).
У вересні 2021 року здійснено перезапуск «Суспільної студії» – передачу
переформатовано в три проєкти.

87

«Прозоро: про актуальне» – в
ефірі з 20 вересня 2021 року, виходить
щодня в будні з 13:13 до 14:00.
Ведучі – Ігор Шавро та Анатолій
Єрема. Прямоефірний телепроєкт,
покликаний роз’яснити глядачеві суть
та значення двох ключових подій, про
які він щойно дізнався у випуску
«Новин» о 13:00 на телеканалі
UΛ: ПЕРШИЙ. За 2021 рік в ефір
вийшло 74 випуски.
«Прозоро: про головне» – в
ефірі з 20 вересня 2021 року, виходить
щодня в будні з 17:00 до 18:00.
Ведучі – Роман Сухан та Інна Неродик.
Прямоефірний проєкт усебічно й
збалансовано розкриватиме одну
суспільно важливу, актуальну тему на
день. За 2021 рік в ефір вийшло
74 випуски.
«Полюси» – в ефірі з 26 жовтня 2021 року, виходить у прямому ефірі кожні
вівторок, середу та четвер з 22:00 до 23:00. Ведуча – Олена Ремовська. Батл-шоу
«Полюси» – проєкт, в якому глядач стає свідком палких дискусій та дебатів між

двома знаними експертами / політиками на актуальну тему. Проєкт також
спрямований на створення майданчика для експертів, де б вони могли
відстоювати свої позиції та погляди на суспільно важливі теми. За 2021 рік в ефір
вийшло 39 випусків.
14 грудня 2021 року відбулася прем’єра ще одного нового
проєкту – «Прозоро: про соціальне», що виходитиме щодня в будні з 11:00 до
12:00. Ведучі – Ігор Шавро та Анатолій Єрема. У прямому ефірі за участю
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експертів обговорюватимуть соціально важливі теми, експерти в режимі
реального часу відповідатимуть на запитання глядачів, які зможуть
телефонувати або писати до студії та ставити свої запитання. За 2021 рік в ефір
вийшло 14 випусків.
2021 року було втілено 25 спецпроєктів (на 13 більше, ніж у 2020-му),
а саме:
20.01.2021 – Суспільна студія.
Церемонія інавгурації новообраного
президента США (тривалість 180 хв,
частка 1,23% за аудиторією 18+).
Пряма трансляція інавгураційної
церемонії із синхронним перекладом
промови президента Джо Байдена й
обговоренням у прямому ефірі
«Суспільної студії».
23.02.2021 – позапланове продовження вечірньої Суспільної студії:
активіста Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі (тривалість 120 хв,
частка 0,53% за аудиторією 18+). Спецефір був присвячений судовому вироку
Сергієві Стерненку й акціям на підтримку активіста в 13 містах України.
27.02.2021 – Суспільна студія. Акція протесту проти ув’язнення Сергія
Стерненка (тривалість 210 хв, частка 0,94% за аудиторією 18+).
08.05.2021 – Суспільна Студія.
Спецефір до Дня пам’яті та
примирення
(тривалість 180 хв,
частка 1,12% за аудиторією 18+).
28.06.2021 – Суспільна Студія.
Марафон
«Моя
Конституція.
25 років» (тривалість 4 год, частка
1,79% за аудиторією 18+). Спецефір
до 25-ї річниці прийняття Верховною
Радою
Конституції
України.
Трансляцію в рамках спецефіру організовано та проведено спільно з
парламентським телеканалом «Рада».
22.08.2021 – Суспільна студія. Візит Федерального канцлера Німеччини
Ангели Меркель до Києва (тривалість 90 хв, частка 1,17% за аудиторією 18+).
23.08.2021 – урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України
(тривалість 30 хв, частка 3,21% за аудиторією 18+).
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23.08.2021 – Міжнародний саміт «Кримська платформа» (тривалість 5 год,
частка 1,24% за аудиторією 18+). Спецефір «Суспільної студії» (трансляція
саміту «Кримська платформа» за участю понад 40 країн, де обговорювали шляхи
деокупації Криму на міжнародному рівні, із включеннями кореспондентів з
місця подій). Трансляція відбувалася на телеканалах UΛ: ПЕРШИЙ та
UΛ: КРИМ.

24.08.2021 – урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України
(тривалість 5,5 год, частка 8,31% за аудиторією 18+, при цьому середня частка
трансляції параду становила 11,12% за аудиторією 18+).
28.08.2021 – «Єднаємось Україною». Другий віртуальний форум Світового
конгресу українців (тривалість 120 хв, частка 0,6% за аудиторією 18+). Спецефір
транслювали в прямому ефірі суспільні телеканали UΛ: ПЕРШИЙ,
UΛ: КУЛЬТУРА та UΛ: КРИМ з доступом до трансляції глядачам по всьому
світу через YouTube.
Форум Світового конгресу українців має на меті об’єднати мільйони
українців з усього світу, які не живуть в Україні, але живуть Україною. Учасники
говорили про те, як здобували, будували й відстоювали незалежність.
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29.08.2021 – до Дня пам’яті захисників України (12:00 – 12:25) (тривалість
25 хв, частка 2,19% за аудиторією 18+). Трансляція з Михайлівської площі

молитви за мир в Україні. Панахида за душами полеглих воїнів, наших новітніх
Героїв, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність нашої держави. Богослужіння очолював Блаженніший митрополит
Православної церкви України Епіфаній за участю військових капеланів, які
приїхали з фронтів Донецької та Луганської областей. Молебень відбувся біля
Стіни пам’яті полеглих захисників України.
29.08.2021 – до Дня пам’яті захисників України (17:30 – 18:30) (тривалість
60 хв, частка 1,22% за аудиторією 18+). Під час спецефіру в Суспільній студії
ведучий Роман Сухан спілкувався з гостями – екскомандиром батальйону
«Миротворець» Андрієм Тетеруком та Героєм України начальником Київського
військового ліцею ім. Івана Богуна генерал-майором Збройних сил України
Ігорем Гордійчуком.
01.09.2021 – зустріч президента США Джо Байдена та Президента України
Володимира Зеленського (2 блоки: 1-й блок з 20:00 до 21:00 із середньою
часткою 0,68% за аудиторією 18+, 2-й блок з 21:35 до 22:30 із середньою часткою
1,29% за аудиторією 18+).
02.09.2021 – додатковий випуск спецефіру «Зустріч президента США Джо
Байдена та Президента України
Володимира
Зеленського»
та
трансляція
пресконференції
Володимира
Зеленського
з
Українського дому у Вашингтоні за
підсумками зустрічі з Джо Байденом
з 01:00 до 02:00 (тривалість 60 хв,
частка 0,60% за аудиторією 18+).
25.09.2021 – «Суспільна
студія. Спецефір. Обговорення показу фільму «30 років Незалежності України.
За лаштунками» (тривалість 122 хв, частка 0,5% за аудиторією 18+).
Ведучий – Юрій Макаров.
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29.09.2021 – «80-ті роковини від
початку
масових
розстрілів
у
Бабиному Яру» (тривалість 158 хв,
частка 0,35% за аудиторією 18+).
Трансляція
урочистих
заходів,
присвячених роковинам та тому, як
відзначають цей день українці в різних
куточках країни.
06.10.2021 – «80-ті роковини від
початку масових розстрілів у Бабиному Яру» (тривалість 180 хв, частка 0,42% за
аудиторією 18+). Трансляція офіційної церемонії вшанування пам’яті за участю
Президента України, Президента Федеративної Республіки Німеччина та
Президента держави Ізраїль, відкриття меморіального об’єкта «Кришталева
стіна плачу».
07.10.2021 – спеціальний випуск програми «Прозоро: про актуальне.
Відставка Голови Верховної Ради України», трансляція з Верховної Ради
України та обговорення в студії (тривалість 75 хв, частка 1,19% за аудиторією
18+).
14.10.2021 – урочистості до Дня захисників і захисниць України
(тривалість 79 хв, частка 2,52% за аудиторією 18+). Трансляція офіційних заходів
до Дня захисників і захисниць України за участю Президента України
В. Зеленського, трансляція початку Маршу ветеранів з парку Шевченка, сюжети
про захисників та захисниць України.
09.11.2021 – «ХХІ Радіодиктант національної єдності» (тривалість 60 хв,
частка 1,93% за аудиторією 18+). Трансляцію Радіодиктанту національної

єдності можна було дивитися на YouTube-сторінці UΛ: ПЕРШИЙ та фейсбуксторінці UΛ: ПЕРШИЙ, слухати на радіоканалах «Українське радіо» та «Радіо
«Культура», а також на фейсбук- і YouTube-сторінках радіостанцій.
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21.11.2021 – спецефір до Дня Гідності та Свободи (тривалість 127 хв,
частка 0,39% за аудиторією 18+). Спецефір присвячений восьмій річниці початку
Революції Гідності; про історії людей, які брали участь у революційних подіях,
їхній погляд та спогади через вісім років після початку Революції Гідності.
Також організовано флешмоб #МояІсторіяМайдану, до якого запрошували
долучитися кожного та розповісти власні спогади про революційні події 2004 та
2014 років.

26.11.2021 – «Прозоро: про головне. 30 питань до Зеленського» (тривалість
6 год, частка 2,06% за аудиторією 18+). Трансляція пресконференції Президента
України та обговорення в студії.
27.11.2021 – спецефір до Дня пам’яті жертв голодоморів (тривалість 65 хв,
частка 1,25% за аудиторією 18+).

01.12.2021 – «Прозоро: про головне. Щорічне Послання до Верховної Ради
України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тривалість 63 хв, частка
2,70% за аудиторією 18+).
06.12.2021 – офіційні урочистості до Дня Збройних сил України
(тривалість 90 хв, частка 1,63% за аудиторією 18+).
Також у 2021 році:
– видано в ефір телеканалу UΛ: КРИМ 43 програми «Суспільна студія.
Головне» (з 01.04.2021 до 18.09.2021) загальним чистим хронометражем
147:57:34; 60 програм «Прозоро: про актуальне» загальним чистим
хронометражем 37:18:16; 2 програми «Прозоро: про головне» загальним чистим
хронометражем 6:32:52;
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– реалізовано міжплатформне співробітництво в частині щоденного
кроспромотування проєктів, що виробляє творче об’єднання «Суспільна студія»
та «Українське радіо»;
– налагоджено роботу з анонсування інших проєктів Суспільного мовника
в програмі «Суспільна студія» (до 20.09.2021);
– організовано проведення презентації кліпу гурту «Go_A» в Суспільній
студії з ведучим Анатолієм Єремою для трансляції на YouTube-каналі
UΛ: ПЕРШИЙ, на Інстаграм-сторінці Суспільного мовника та на сторінках
Євробачення. Презентацію кліпу на платформі YouTube (трансляцію
хронометражем 35 хв) переглянули 92 тис. глядачів. На Facebook-платформі
Євробачення відео зібрало ще 11 500 стартових переглядів;
– реалізовано партнерство Суспільного мовника з Міжнародним самітом
мерів (IMS) – платформою для обміну досвідом між лідерами місцевого
самоврядування України та світу, експертами й громадянським суспільством.
Саміт організовував Western NIS Enterprise Fund за участю мерів та експертів з
України, Данії, Канади, Албанії тощо. Висвітлення саміту відбулося в ефірі
програми «Прозоро: про актуальне» 29.09.2021;
– забезпечено проведення практики в рамках програми Суспільного
мовника «Практикум» (жовтень – листопад). 5 практикантів (студентів 3 та 4-го
року навчання) залучалися до журналістської та редакційної роботи над
прямоефірними проєктами «Прозоро: про актуальне» та «Прозоро: про головне»;
– у червні та липні 2021 року надано можливість стажування учасникам
хабу медіамобільності фундації «Суспільність» та ГО «Iнтерньюз», організовано
навчання і спільну роботу на користь передачі «Суспільна студія»;
– організовано проведення трьох тренінгів від ВВС для шести ведучих
«Суспільної студії» (обговорення неполітичних тем, гострі питання і робота зі
складними гостями в соціальній тематиці, обговорення і оцінка програми з
продюсерами ВВС), трьох тренінгів та семінару про сторітелінг для всієї творчої
команди «Суспільної студії», трьох зустрічей виконавчих продюсерів та шефредактора з представницею програми BBC Breakfast, спрямованих на втілення
«Суспільною студією» провідних міжнародних практик і підвищення якості та
популярності програми;
– проведено живі й онлайн зустрічі з продюсерами з ВВС щодо аналізу
результатів співпраці та втілених змін. Розпочато переговори щодо наступного
етапу проведення тренінгів від ВВС для ведучих, продюсерів, редакторів,
інформаційних аналітиків та семінару з організації та проведення прямоефірних
включень для всієї творчої команди «Суспільної студії».
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Показники проєктів:
«Прозоро: про актуальне» – після переформатування з 20.09.2021
підвищили середню глибину перегляду денного слота (індекс лояльності) за
аудиторією 18+ на 135%, за аудиторією 18+ (50+) – на 134% порівняно із
середніми показниками денного слота «Суспільної студії» за період
08.09.2020 – 20.09.2021.
«Прозоро: про актуальне» – після переформатування з 20.09.2021
наростили середню частку денного слота програми за аудиторією 18+ на 45% та
за аудиторією 18+(50+) – на 35% порівняно із середніми показниками денної
Суспільної студії за період 08.09.2020 – 20.09.2021.
«Прозоро: про головне» – після переформатування з 20.09.2021
наростили середню частку вечірнього слота програми за аудиторією 18+ на 30%
порівняно із середніми показниками вечірньої Суспільної студії за період
08.09.2020 – 20.09.2021.
Порівняння часток аудиторії проєкту «Суспільна студія»
(08.09.2020 – 20.09.2021) і проєктів «Прозоро: про актуальне» та «Прозоро:
про головне» (з 20.09.2021):
Проєкти

shr%, 18+

Суспільна студія (денний слот)

0,67

Прозоро: про актуальне

0,97

Зміна показників

+45%

Суспільна студія (вечірній слот)

0,61

Прозоро: про головне

0,79

Зміна показників

+30%

Суспільна студія на платформі YouTube (канал UΛ: ПЕРШИЙ)
З 04 січня по 28 жовтня 2021 року вийшло 537 відео (приблизно 600 год)
«Суспільної студії» на YouTube-каналі UΛ: ПЕРШИЙ.
Топ-5 відео Суспільної студії:
1. Скільки цьогоріч в Україні зібрали меду та скільки він коштує – понад
18 тис. переглядів.
2. Засідання РНБО: чому скликали та про що говорили – 6,9 тис.
переглядів.
3. Кого можуть зобов’язати перевіряти автомобілі та якими будуть
штрафи – 5,5 тис. переглядів.
4. Що відомо про санкції проти Козака та поставку контрабандного вугілля
з так званих «ЛНР/ДНР» – 5,4 тис. переглядів.
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5. В Україні закінчується суворий карантин. Які результати? – 4 тис.
переглядів.
Програма «Прозоро»
З 20 вересня по 31 грудня викладено 145 відео (96 год).
Топ-5 відео
1. Кому в січні очікувати на підвищення пенсій та тисяча за вакцинацію
(«Прозоро: про головне») – 45,2 тис. переглядів.
2. Pandora Papers та фільм-розслідування про Зеленського «Офшор 95»
(«Прозоро: про головне») – 7,5 тис. переглядів.
3. Хто відчує підвищення пенсій та чи готові українці до нової дати Різдва?
(«Прозоро: про актуальне») – 5,7 тис. переглядів.
4. Як Україна готується до зустрічі Нового 2022 року? (Спецвипуск
«Прозоро: про головне») – 5,2 тис. переглядів.
5. Розмова Зеленського з Байденом та Саміт за демократію («Прозоро: про
головне») – 1,8 тис. переглядів.
Програма «Полюси»
З 26 жовтня по 31 грудня на YouTube-каналі UΛ: ПЕРШИЙ
протрансльовано 30 випусків (приблизно 25 год) програми «Полюси».
Топ-5 відео
1. Чи перейде Путін від погроз заходу до нападу на Україну? – 6,6 тис.
переглядів.
2. Чи зупинять США нову атаку Росії проти України? – 4,4 тис. переглядів.
3. Чи спроможне НАТО допомогти Україні у війні? – 3 тис. переглядів.
4. Ольга Стефанишина та Дмитро Ламза: чи потрібно обмежувати
невакцинованих українців – 2,2 тис. переглядів.
5. Юрій Камельчук та Людмила Буймістер: чи вистачить Україні
енергоресурсів, щоб пережити зиму – 2,18 тис. переглядів.
На Facebook-сторінці UΛ: ПЕРШИЙ протрансльовано 13 випусків
програми.
Спецефіри та прямі трансляції
Із січня по грудень на YouTube-каналі UΛ: ПЕРШИЙ транслювалися
23 спецефіри (45 год) «Суспільної студії».
Топ-5 відео:
1. Урочистості до Дня Незалежності України – 178 тис. переглядів.
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2. Ув’язнення Стерненка на 7 років та акції протесту по всій країні – 60 тис.
переглядів.
3. Зустріч Зеленського та Байдена – 42,9 тис. переглядів.
4. Промова Джозефа Байдена, новообраного президента США (наживо) –
23,1 тис. переглядів.
5. Урочистості до Дня Державного Прапора України – 19,5 тис. переглядів.
Програма «По-людськи»
З 20 вересня по 31 грудня було викладено 69 ефірів програми (57 год).
Топ-5
1. Тримали у сексуальному рабстві: дівчина просить покарання для
матері – 277 тис. переглядів.
2. У Тернополі мати та дві доньки померли від голоду: чому так сталося? –
169 тис. переглядів.
3. На Закарпатті двоє дітей жили на кладовищі: чому вони там
опинилися? – 157 тис. переглядів.
4. На Тернопільщині школярка знайшла немовля у пакеті: чому його
залишила породілля? – 152 тис. переглядів.
5. Загибель 4-річної дівчинки на Чернігівщині: хто винен у смерті
дитини? – 128 тис. переглядів.
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Журналістські розслідування
• Номінації
та
перемоги
в
національних професійних конкурсах
2021 року:
– перемога в номінації «найкраща
аналітика» в конкурсі «Честь професії» за
фільм «Помилка 83»;

– спецвідзнака
в
Національному
конкурсі
журналістських розслідувань за
фільм «Сто років ізоляції»;
– гран-прі
першої
професійної
премії
для
подкастерів «Слушно» за подкаст
«Дрогобич 101/1».
• Створено та видано в ефір 6 документальних фільмів-розслідувань:
«Зупини мене, якщо зможеш» (березень 2021 р.)
Документальний фільм-розслідування, складений з історій про домашнє
насильство та беззахисність, які, переплітаючись, показують байдужість
правоохоронної системи і як дрібні помилки тих, хто має захищати, призводять
до великих трагедій.
Показник частки перегляду за аудиторією 18+, вся Україна – 0,44%.
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«Хвиля» (травень 2021 р.)
Історія лікарки, що загинула, рятуючи пацієнтів під час пандемії. Фільм
проливає світло на моторошні таємниці української медицини й викриває нові
загрози, продиктовані пандемією COVID-19, з якими поки що не вдається
впоратися ані керівництву лікарень, ані чиновникам.
Показник частки перегляду за аудиторією 18+, вся Україна – 1,40%.
«Бити. Молитися. Тримати» (вересень 2021 р.)
Фільм-розслідування про реабілітацію алко- і наркозалежних в Україні.
Щоб дізнатися, що таке закриті
центри і які методи там застосовують,
журналісти Суспільного вирушають у
різні міста України й опитують десятки
колишніх реабілітантів. Розслідувачі
викривають великі мережі центрів, у
яких людей б’ють, зв’язують скотчем і
змушують
молитися.
Команда
Суспільного виявляє випадки, коли
живими з центрів реабілітанти не поверталися.
Показник частки перегляду за аудиторією 18+, вся Україна – 1,48%.
«Продам роботу (дорого)» (жовтень 2021 р.)
Проєкт про те, як обманюють українських заробітчан, як мільйони
українців у пошуках роботи за кордоном вимушено потерпають від дій шахраїв,

а захистити їх державні органи неспроможні.
Показник частки перегляду за аудиторією 18+, вся Україна – 0,25%.
«Торговці мріями» (листопад 2021 р.)
Фільм-розслідування про те, як працює сурогатне материнство в Україні.
З яких мотивів українські жінки йдуть у програми сурогатного
материнства? Скільки за це платять? Що проходять сурогатні матері, щоб
народити дитину для чужих людей? Які обмеження накладають на жінок під час
участі в програмах? Чи захищає бодай якось держава дітей, народжених на
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замовлення іноземців? І що стається з немовлятами, якщо замовники
відмовляються їх забирати?
Показник частки перегляду за аудиторією 18+, вся Україна – 0,76%.
«Поки Бог не бачить» (грудень
2021 р.)
Історія про знущання замість
допомоги, вбивства замість лікування у
центрах церкви «Нове покоління».
Прем’єра відбулася 26 грудня
2021 року.
Показник частки перегляду за
аудиторією 18+, вся Україна – 1,54%.
Також здійснено супервайзинг 6 програм-розслідувань, які виготовляють
на замовлення Суспільного продакшени в 6 регіонах України – у Сумах,
Черкасах, Миколаєві, Рівному, Львові та Луцьку.
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Розважальне мовлення
• Пісенний конкурс Євробачення – 2021
Проведено внутрішній відбір пісні, до участі в якому на безоплатній основі
залучено Джамалу, «The Maneken», Р. Квінту, та здійснено підготовку до
виступу представників від України на пісенному конкурсі Євробачення гурту
«Go_А».
Силами АТ «НСТУ» проведено
офіційну фотосесію учасників.
Вироблено
10
щоденників
Нацвідбору загальним хронометражем
близько 100 хв 30 с, 3 предшоу та
2 постшоу загальним хронометражем
2 год 16 хв.
Організовано
та
проведено
мистецький конкурс на зйомку кліпу.
Відзнято кліп, який сумарно набрав
понад 23 млн переглядів та близько
500 тис. вподобайок, що зі свого боку
забезпечило зростання впізнаваності
артистів у Європі.
Також
було
вироблено
документальний фільм про солістку
гурту «Go_А» Катерину Павленко, який
переглянуло
близько
500 тис.
користувачів інтернету, він отримав
схвальні відгуки аудиторії та підняв позитивну цитованість Суспільного мовника
в Україні.
Додатково в рамках проведення конкурсу було відзнято та змонтовано влог
про виїзд гурту в Чорнобильську зону відчуження, який набрав понад 300 тис.
переглядів.
Також було вироблено онлайн-концерт гурту напередодні відльоту в
Роттердам. Трансляція цього концерту відбулася за підтримки посольства
Нідерландів в Україні.
Завдяки виготовленим промоматеріалам, концертам і фільмам, а також
професійному виступу гурт «Go_А» вийшов до фіналу пісенного конкурсу,
посівши 2-ге місце у півфіналі 18 травня та 5-те місце у фіналі 22 травня, що є
чудовим результатом для України.
Вдало проведена промокампанія трансляції конкурсу дала змогу залучити
додаткову аудиторію до перегляду UΛ: ПЕРШИЙ.
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Крім того, тригодинна трансляція з коментаторської кабінки (додатковий
контент) набрала понад 314 тис. переглядів на YouTube-платформі.
• Країна пісень
Вироблено другий сезон фольклорного шоу «Країна пісень», збільшено
хронометраж випуску з 26 хв до 48 хв на епізод. Протягом 2021 року відзнято
12 епізодів для другого сезону та 6 епізодів для третього сезону програми, що
становить орієнтовно понад 17 год ефірного часу.

• Мистецькі конкурси:
У 2021 році організовано та проведено:
мистецький конкурс на створення сценаріїв ігрових повнометражних
серіалів та супутні послуги, де було відібрано до реалізації ідею ігрового
чотирисерійного серіалу «Вишиванка для пані Черчілль»;
мистецький конкурс на виробництво розважального дейтингшоу
«Оксамитовий сезон», що дало змогу виробити близько 12 год унікального за
змістом контенту – дейтингшоу для людей віком 50+.
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Спортивний напрям
• ХХХІІ Літні Олімпійські ігри Токіо-2020 (23 липня – 08 серпня
2021 р.)
– розроблено технологію виробництва,
технічне завдання, творчу концепцію проєкту,
сформовано групу проєкту;
– проведено торги й процедури із закупівлі
товарів і послуг;
– відряджено творчо-технічну знімальну
групу в складі 16 осіб безпосередньо на місця
проведення змагань з відповідним технічним
обладнанням, документами й акредитаціями;
– проведено

промокампанію
(телебачення / радіо / соцмережі);
– реалізовано
спецпроєкт
«Доба
Олімпійських ігор» (із середньою часткою
2,22% за аудиторією 18+) – 17 програм
хронометражем 20 хв кожна (загальний обсяг
6 год 24 хв) з виробництвом безпосередньо на
місці подій;

– реалізовано
спецпроєкт
«Студія
Олімпійські ігри» – щоденно двічі на день у
період проведення Олімпіади із середньою часткою (у слоті):
10:30 – 11:00 – 4,66% за аудиторією 18+ (15 програм хронометражем по
30 хв, загальний обсяг – 7 год 30 хв);
16:30 – 18:00 – 2,74% за аудиторією 18+ (найкращі показники).
15 прямоефірних програм хронометражем 90 хв кожна, загальний обсяг –
22 год 30 хв);

103

– 200 год прямоефірних трансляцій змагань із включеннями кореспондентів
з місць проведення змагань (середня частка – 4,66% за аудиторією 18+);
– 85 год трансляцій у повторі (середня частка – 2,27% за аудиторією 18+);
– реалізовано спецпроєкт «Наші коментатори. Олімпіада» (18 роликів по
20 с загальним хронометражем 6 хв). Середня частка – 2,93% за аудиторією 18+;
– виконано
всі
контрактні
зобов’язання
офіційного
мовника
без
порушень;
– у межах реалізації
Олімпійського проєкту було
здійснено
виробництво
телепроєкту «Дорога до Токіо»
(10 випусків
хронометражем
31 хв кожен, загальний хронометраж – 5 год 10 хв).
Середня частка – 0,64% за аудиторією 18+;
– організовано та забезпечено повний цикл
виробництва
чотиригодинного
прямоефірного
марафону проводів Олімпійської збірної України на
Олімпійські ігри Токіо-2020 (вперше в Україні в
телевізійному форматі). Під час реалізації проєкту
було використано одночасно всі локації студійного
павільйону АСБ-2 (вперше з моменту введення в
експлуатацію). Також забезпечено обладнання та
використання простору хабу Суспільного мовника як
пресзони, виставки та майданчика для включень у
прямий ефір з гостями та спортсменами. Трансляція проводів Олімпійської
збірної була реалізована виключно власним ресурсом АТ «НСТУ». Середня
частка – 0,56% за аудиторією 18+;
– вперше здійснено міжплатформну реалізацію проєкту та задіяно всі
платформи Суспільного мовника: телебачення, digital, радіо. Це забезпечило
можливість повномасштабного якісного висвітлення подій Олімпійських ігор
Токіо-2020, що було високо оцінено телевізійною та спортивною спільнотами
України, а також знайшло схвальний відгук у спортивних вболівальників.
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• ХVІ Літні Паралімпійські ігри Токіо-2020 (24 серпня – 05 вересня
2021 р.)
– розроблено
технологію
виробництва, технічне завдання,
творчу концепцію, сформовано групу
проєкту;
– проведено
торги
та
процедури для закупівлі товарів і
послуг;
– відправлено творчо-технічну
знімальну групу безпосередньо до місць проведення змагань з відповідним
технічним обладнанням, документами й акредитаціями;
– проведено промокампанію (телебачення / радіо / соцмережі);
– організовано виробництво та прямоефірну трансляцію урочистої
церемонії проводів Паралімпійської збірної команди. Середня частка – 0,46% за
аудиторією 18+;
– забезпечено 100 год прямоефірних трансляцій із включеннями
кореспондентів з місця подій (середня частка – 2,99% за аудиторією 18+);
– здійснено 59 год повторів (середня частка – 1,23% за аудиторією 18+);
– реалізовано такі спецпроєкти:
«Доба Паралімпійських ігор» – 11 випусків хронометражем 20 хв,
загальний обсяг – 3 год 40 хв, середня частка – 1,13% за аудиторією, 18+;
«Студія
Паралімпійських
ігор» – 14 прямоефірних
програм
хронометражем 1 год 07 хв, загальний обсяг виробництва за період – 15 год
38 хв, середня частка – 1,7% за аудиторією 18+;
«Наші коментатори. Паралімпіада» (8 роликів по 20 с кожний, загальний
хронометраж – 2 год 40 хв, середня частка – 1,84% за аудиторією 18+);
– виконано всі контрактні зобов’язання офіційного мовника без порушень.
• Інші спецпроєкти
«Біатлон 2020–2021»
Висвітлення етапів Кубка світу з біатлону (08 січня – 21 березня 2021 р.).
Забезпечено прямі трансляції етапів Кубка світу з біатлону, чемпіонату
Європи, чемпіонату світу, юнацького чемпіонату світу. Обсяг оригінальних
трансляцій – 96 год. Середня частка трансляцій – 3,74% за аудиторією 18+.
Вироблено 12 випусків інформаційно-аналітичної передачі «Студія
Біатлон» загальним хронометражем 5 год 12 хв (хронометраж однієї передачі
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26 хв), які резюмують кожен етап та
містять
ексклюзивні
інтерв’ю
спортсменів – учасників
етапу,
тренерів, лікарів, очільників збірної,
наповнені атмосферними сюжетами,
враженнями вболівальників.
«Біатлон 2021–2022»
Висвітлення етапів Кубка
світу з біатлону (26 листопада –
19 грудня 2021 р.).
Здійснено прямі трансляції
етапів Кубка світу з біатлону. Обсяг оригінальних трансляцій – 22 год, частка
прямих трансляцій у цей період – 3,78%.
Вироблено 5 випусків (станом на кінець 2021 року) інформаційноаналітичної програми «Дорога до Пекіна» загальним хронометражем 2 год 10 хв
(хронометраж одного випуску – 26 хв), які включають підсумки кожного етапу,
інтерв’ю спортсменів – учасників, тренерів, лікарів, очільників збірної, сюжети
з місця подій, коментарі вболівальників.
Літній біатлон
Виставкові літні перегони у Вісбадені (15 серпня 2021 р.). Змагання за
участю найкращих біатлоністів планети, зокрема й українських спортсменів.
Має великий інтерес з боку глядацької аудиторії.
Чемпіонат світу з літнього біатлону (26–29 серпня 2021 р.). Розроблено та
реалізовано технологію виробництва прямоефірних трансляцій одночасно на
всіх каналах регіональної мережі Суспільного.
Середня частка трансляцій – 1,17% за аудиторією 18+.
Стрибки у воду. Юнацький чемпіонат світу (02–09 грудня 2021 р.)
Розроблено технологію та забезпечено виробництво
«Юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів».

спецпроєкту

Загальний хронометраж – 13 год 50 хв.
Середня частка трансляцій – 0,68% за аудиторією 18+.
• Проєкти для digital-платформи та регіональних каналів
Футбол (digital-платформа, 24–31 березня 2021 р.)
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Виробництво спецпроєкту «Чемпіонат Європи з футболу U21» (стадія
плей-оф). Розроблено й реалізовано спецпроєкт прямоефірних та відкладених
трансляцій матчів Чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.
Футзал (digital-платформа, 08–18 вересня 2021 р.)
Розроблено технологію та забезпечено виробництво спецпроєкту
прямоефірних трансляцій подій Чемпіонату світу з футзалу – 2021 для
digital-платформи.

Теніс
Розроблено технологію та забезпечено власне
виробництво трансляцій на всі канали регіональної
мережі Суспільного мовника:
– матчів кубка світу з чоловічого та жіночого
тенісу за участю українських національних збірних:
матч Кубка Девіса, Україна – Ізраїль (березень
2021 р.); матч Кубка Біллі Джин Кінг,
Україна – Японія (квітень 2021 р.);
– міжнародного чоловічого турніру серії ATP
Challenger Tour «Київ оупен», найпрестижніших
індивідуальних чоловічих змагань, що після
15-річної перерви повернулися до України (вересень
2021 р.).
Розроблено технологію та забезпечено виробництво трансляцій на
цифрову платформу матчу Кубка Девіса, Норвегія – Україна (листопад 2021 р.).
• Постійні проєкти
«UΛ: СПОРТ»
Щоденна прямоефірна інформаційно-аналітична програма, яка виходить в
ефір щодня в будні о 15:10 (9 хв) та о 21:30 (15 хв). За даними досліджень,
«UΛ: СПОРТ» має стабільно високі позиції серед найрейтинговіших програм
каналу, а в певні тижні є найрейтинговішим контентом каналу за тиждень.
Кількість годин ефіру:

107

– денний випуск: 216 випусків (33 год) із середньою часткою 1,38% за
аудиторією 18+;
– вечірній випуск: 223 випуски (43 год) із середньою часткою 1,18% за
аудиторією 18+.
«Спорт. Аспект»
Щоденна аналітична спортивна рубрика хронометражем 3 хв, що виходила
в ефір у січні – квітні 2021 року і висвітлювала найактуальніші події
календарного спортивного дня з акцентом на героїв та важливість події як із
сучасного погляду, так і в історичному контексті.
Кількість випусків – 60, загальний хронометраж – 3 год.
Середня частка трансляцій – 0,39% за аудиторією 18+.
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UɅ: КУЛЬТУРА
2021 року телеканал UΛ: КУЛЬТУРА продовжив тренд до зростання
показників. Частка UΛ: КУЛЬТУРА порівняно з 2020 роком зросла на 77% –
з 0,11% до 0,2%.
У дворічній перспективі (з 2019 по 2021 рік) телеканал UΛ: КУЛЬТУРА
наростив показник частки аудиторії на 120%.
Ключові досягнення за 2021 рік:
– побудова універсальних декорацій для реалізації брендоутворювальних
проєктів телеканалу в студії АСБ-4;
– реалізація проєкту «Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021»;
– висвітлення престижних міжнародних кінофестивалів (Каннський та
Венеційський кінофестивалі) на теле-, радіо- та digital-платформах Суспільного;
– створення двох восьмисерійних документальних серіалів (на
замовлення): «Спадок Терещенків» та «Поміж крапельками»;
– виробництво спецпроєкту «Червона Рута. Як це було» на основі власних
архівних матеріалів до 30-ї річниці незалежності України;
– виробництво третього сезону брендоутворювального проєкту «Ідемо в
музей» (12 серій по 26 хв);
– виробництво 268 год релігійних трансляцій із середньою часткою 3,66%
в ефірі UΛ: ПЕРШИЙ та 52 год релігійних трансляцій в ефірі UΛ: КУЛЬТУРА;
– реалізація 15 спецпроєктів у рамках сталих партнерств із культурними
інституціями (ПЕН-клуб, Французький інститут, BookForum, Український дім)
та задля висвітлення важливих загальнонаціональних подій;
– відзнято та видано в ефір близько 30 год концертів народної та
популярної музики;
– фільм власного виробництва «Майдан. Шість літер нашої свободи»
посів друге місце у програмі «Документальний фільм» на міжнародному
фестивалі «Heart of Europe» у Польщі;
– представлено фільм власного виробництва в конкурсній програмі
короткого документального метра на фестивалі «PROVINZIALE» в Німеччині.
• Програмування телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА
Сітка мовлення телеканалу будується на лінійках закупівельного контенту,
відібраного відповідно до концепції бренду. В основі – контент національного
виробництва пізнавального та розважального характеру, а також від великих
світових дистриб’юторів, таких як BBC, TVF LTD, OFF The France та ін.
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Основними слотами для контенту власного виробництва є:
денний слот (10:20) – концерти української народної та популярної музики;
недільний слот (12:40) – прем’єрні покази телеверсій концертів;
будні (21:00) – «Культові українці: позначені гривнею»;
будні (14:00) – пізнавальні передачі про одяг національних спільнот
України, тревелшоу маршрутами України, подорожні лайфхаки, традиції та
місцева кухня різних регіонів України (виготовлено регіональними філіями);
неділя (23:00) – концертні програми, телеверсії фестивалів, спецпроєкти
для молодшої глядацької аудиторії каналу.
Сформовано чіткий розподіл фільмів для різної аудиторії каналу:
у вечірньому слоті понеділка та суботи місце посіли іміджеві фестивальні
фільми – мистецькі кінострічки для ядра цільової аудиторії;
вівторок, середа, четвер (22:35) та праймтайм суботи (18:30) – фільми для
сімейного перегляду;
постпраймтайм п’ятниці – мистецькі фільми про відомих художників,
музикантів, модельєрів України та світу.
Значну частину ефіру займають документальні, художні фільми
національного виробництва та кінокласика (близько 600 год за рік на умовах
мультипоказу).
• Побудова універсальних декорацій
У 2021 році було побудовано студію телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА в
павільйоні АСБ-4 (універсальний майданчик з трьома різними автономними
локаціями для подальшої реалізації телепроєктів у прямому ефірі та записі).
Побудова декорацій була здійснена зовнішнім підрядником на основі
попередньо затвердженої 3D-моделі.
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• Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021 (ДПКЄ-2021)
Для успішної
проєкту забезпечено:

організації

та

реалізації

– проведення національного відбору на
участь у ДПКЄ-2021: приймання та опрацювання
заявок (118 потенційних учасників з усієї України),
визначення фіналістів і створення власним
ресурсом прямоефірної телепрограми фіналу з
визначенням переможця та представника України
на
міжнародному
конкурсі в Парижі;
– проведення
мистецьких конкурсів,
за результатами яких
Суспільному вдалося
отримати авторську пісню для виконання чотирма
фіналістами національного відбору та якісну
підготовку до фіналу конкурсу представниці від
України (зйомка відеокліпу, фотосесія, створення
сценічного образу та постановки номера);
– забезпечення відрядження національної
делегації до Парижа задля участі України в
міжнародному конкурсі та висвітлення офіційної
програми тижня ДПКЄ-2021 на платформах Суспільного мовника.
• Циклові проєкти:
«Ідемо в музей» (3-й сезон)
Кількість випусків: 11, хронометраж: 26:00.
Третій сезон програми присвячено музеям, які розповідають різноманітні
історії. Історії людей та колекцій. Історії формування особистостей та історії
створення зібрань, важливих для контекстуалізації української історії та
свідомості глядачів. У сезоні представлені музеї з різних куточків країни – з
великих міст та маленьких сіл усіх регіонів. Третій сезон було розпочато
25 лютого 2021 року, до 150-річчя з дня народження Лесі Українки, випуском
про музей Лесі Українки в Колодяжному.
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● Документальні фільми
«Майдан. Шість літер нашої свободи»
Дата ефіру: 20.02.2021, хронометраж: 56:02.
Кожна літера зі слова «майдан» є
назвою глави у фільмі, яка символізує
тему, дотичну до подій Революції
Гідності, та спогади, якими діляться
герої фільму. Серед них – історії мами
загиблого на Майдані Романа Гурика,
кореспондента
«Радіо
Свобода»
Андрія Дубчака, художника Олексія
Сая, правозахисниці Саші Матвійчук,
колишнього міліціонера, а нині регіонального представника Уповноваженого
ВРУ з прав людини у Рівненській області Андрія Преподобного.
«Дивовижні музеї та де їх шукати» (серія 3)
Дата ефіру: 03.04.2021, хронометраж: 26:30.
Третій фільм із циклу «Дивовижні музеї та де їх шукати» розповідає історії
двох незвичайних музеїв на сході України. Перший – за 40 кілометрів від лінії
фронту, на Донеччині, у селі Олександро-Калинове. Особливість цього музею –
усі артефакти знайдені в цьому або навколишніх селах. Тут і трактор
«Універсал», і колиска, поколисавши яку можна завагітніти, й український
прапор, знятий бойовиками із сільської ради під час окупації у 2014 році.
Другий – Музей етнографії Слобожанщини на Харківщині, у селі Артюхівка.
Знаходити цікаві речі з історією – це хобі його директора Максима Булаха й
групи ентузіастів. Саме вони опікуються артефактами.
«По частинках»
Дата
ефіру:
хронометраж: 46:38.

24.08.2021,

Об’їхати всю Україну, зібрати 25
зліпків тіл українських дівчат і
зробити з них скульптуру до Дня
Незалежності України – кераміст
Славік Пасинок протягом літа
створював свій проєкт «Єдина». Для
цього він у кожній області робив зліпок певної частини тіла дівчини. Зі зліпків
формував скульптуру, а команда UΛ: КУЛЬТУРА знімала цей процес.
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«Між комунізмом та модернізмом» (серія 1)
Дата ефіру: 28.12.2021, хронометраж: 52 хв.
Перша серія з циклу документальних фільмів, що розповідатимуть про
українську спадщину радянського періоду в монументальному мистецтві та
архітектурі. Через історії людей, які створювали / створюють мозаїку, вітражі,
скульптуру, архітектуру, займаються їх дослідженням, збереженням чи
демонтажем або ж просто живуть поруч, ми досліджуємо значення
монументальних об’єктів як для держави, міста, так і для кожного з нас.
«Вертеп»
Дата ефіру: 31.12.2021, хронометраж: 26 хв.
У
фокусі
фільму
–
волонтерський
рейд
капелана,
священника Православної церкви
України Дмитра Поворотного на
передову з артистами і концертом
напередодні новорічних свят. Дмитро
Поворотний
відомий
шокуючим
роликом, на якому священник за
власною ініціативою перетнув лінію
розмежування і забрав з позицій, зайнятих терористами, тіла загиблих
українських воїнів. Нині Дмитро служить капеланом на Сході, а відбувши
ротацію – знову повертається в зону ООС з волонтерською допомогою і
культурним заходом: рок-концертом, виставою чи різдвяним вертепом.
• Міжнародні спецпроєкти
«UΛ: КУЛЬТУРА на Каннському кінофестивалі»
Кількість телевізійних програм: 4, загальний хронометраж: 78 хв.
Кількість блогів для digitalплатформ: 3, загальний хронометраж:
25 хв.
Кількість прямих включень на
платформи Українського радіо: 9.
Кількість
включень / сюжетів
для «Новин» на UΛ: ПЕРШИЙ: 4.
Інтерв’ю з українськими та
закордонними кінорежисерами, чиї фільми були представлені в конкурсних
програмах кінофестивалю, – Сергієм Лозницею, режисером документального
фільму «Бабин Яр. Контекст», Елі Граппом, французьким режисером фільму про
Україну «Ольга», та Асгаром Фархаді, іранським режисером фільму «Герой».
Щоденники фестивального життя, коментарі зірок світового кінематографа та
огляди актуальних подій.
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«UΛ: КУЛЬТУРА на Венеційському кінофестивалі»
Кількість телевізійних програм: 4, загальний хронометраж: 135 хв.
Кількість блогів для digital-платформ: 4, загальний хронометраж: 36 хв.
Кількість прямих включень на платформи Українського радіо: 7.
Кількість прямих включень в «Новини» на UΛ: ПЕРШИЙ: 2.
Про світову прем’єру фільму «Носоріг» з режисером Олегом Сенцовим,
про єдиний український фільм «Відблиск» в основній конкурсній програмі
фестивалю з режисером Валентином Васяновичем, про війну на Донбасі та фільм
«Траншеї» з французьким режисером Луї Бюро та про копродукційну роботу
Словаччини, Чехії та України – фільм «Цензорка» зі словацьким режисером
Петером Керкешем.
• Українські спецпроєкти
«Монументальна проєкція «Я – мрія...» (у рамках 17-го фестивалю
«Французька весна в Україні»)
Дата прямоефірної трансляції на
digital-платформах: 11.06.2021.
Дата
ефіру
телеверсії:
21.08.2021. Кількість випусків: 1,
хронометраж: 25:20.
Монументальна
виставапроєкція, спрямована на дзвіницю
Софії Київської, висвітлює тему
свободи як загальнолюдської цінності на зворушливому прикладі України.
Музику до вистави написав легендарний український гурт «ДахаБраха». Крім
телеверсії, було також здійснено стрим на digital-платформах «Суспільне
Культура».
Опера «Le» Влада Троїцького
Дата ефіру (пряма трансляція):
25.02.2021.
Кількість
випусків: 1,
хронометраж: 54:00.
«Re:post-опера
«LE» – це
дослідження простору й звуків у
тісному контакті зі словом Лесі
Українки, новий жанр у театрально-музичному світі України від режисера Влада
Троїцького. Було здійснено прямий ефір під час прем’єри опери в Українському
домі та пізніше виготовлено телеверсію, яка вийшла в ефір.
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«Червона рута. Як це було. 1989» та «Червона рута. Як це було. 2009»
«Червона рута. Як це було. 1989» (дата ефіру: 22.08.2021, хронометраж:
57:27).
«Червона рута. Як це було. 2009» (дата ефіру: 23.08.2021, хронометраж: 5:14).
Дві окремі концертні програми, створені на основі архівних матеріалів
АТ «НСТУ» (унікальні кадри фестивалів 1989 року та 2009 року, на які були
отримані всі необхідні майнові права інтелектуальної власності виключно для
створення проєкту), доповнені сучасними інтерв’ю виконавців та спеціально
адаптовані до 30-річчя незалежності України.
Публічна дискусія: вибори виконавчого директора УКФ
Дата ефіру (пряма трансляція): 23.03.2021.
Кількість випусків: 1, хронометраж: 94:47.
Ініційована
Суспільним
публічна
дискусія
довкола
контроверсійних
кадрових
змін
культурної інституції – Українського
культурного фонду. Крім прямого
ефіру на UΛ: КУЛЬТУРА, було також
здійснено стрим на digital-платформах
«Суспільне Культура» (Facebook,
YouTube).
Інтерв’ю з Олександром Михедом про книгу «Я змішаю твою кров з
вугіллям. Зрозуміти український Схід»
Хронометраж: 70:40.
Дата прямоефірної трансляції на
digital: 30.04.2021.
Дата
08.05.2021.

ефіру

телеверсії:

Інтерв’ю-презентація
книги
письменника Олександра Михеда про
історію українського Сходу. Задля написання книги письменник вирушив у
подорож шістьма містами Донецької та Луганської областей, досліджуючи
тамтешнє життя, а також історії, заховані в архівах. Окрім телепоказу, також був
здійснений стрим на digital-платформах «Суспільне Культура» (Facebook,
YouTube).
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Інтерв’ю з Мирославом Лаюком. Презентація роману «Залізна вода»
Хронометраж: 72:47.
Дата прямоефірної трансляції на digital: 24.02.2021.
Дата ефіру телеверсії: 25.02.2021.
Розмова про роман «Залізна вода», у якому автор «пройшовся» слідами
Лесі Українки в найдальше карпатське село. Крім телепоказу, був здійснений
стрим на digital-платформах «Суспільне Культура» (Facebook, YouTube).
«Премія імені Георгія Ґонґадзе»
Дата ефіру: 21.05.2021, хронометраж: 1:09:15.
Телеверсія
церемонії
нагородження
лауреата
журналістської Премії імені Георгія
Ґонґадзе наживо з Національного
музею Тараса Шевченка в рамках
генерального медіапартнерства з
організаторами та співзасновниками
премії – ПЕН-клубом.
Ведучі премії: Юрій Макаров
та Ольга Снісарчук.
«UΛ: КУЛЬТУРА на Одеському міжнародному кінофестивалі»
Кількість телевізійних програм:
3, хронометраж: 26 хв.
Кількість влогів для digitalплатформ: 1, хронометраж: 16 хв.
Кількість прямих включень на
платформи Українського радіо: 9.
У спецпроєкті: Аліна Горлова та
її фільм «Цей дощ ніколи не
скінчиться», Катерина Горностай і
стрічка «Стоп Земля», Ірина Стеценко
та документальний фільм «Рози.
Фільм-кабаре».
«Книжковий Арсенал на UΛ: КУЛЬТУРА»
Кількість випусків: 4, хронометраж: 15 хв.
Дата ефіру: 22–25 червня 2021 року.
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Проєкт реалізовано в рамках міжнародного фестивалю «Книжковий
Арсенал».
Структура проєкту: 4 дні ефірів, що включали презентації книг, розмови з
письменниками (Сергієм Жаданом, Остапом Українцем, Тамарою Горіха-Зерня
та Оленою Стяжкіною), обговорення важливих й актуальних культурологічних
тем.
«UΛ: КУЛЬТУРА на BookForum»
Кількість випусків: 5, хронометраж: 26 хв.
Ведуча Ліза Цареградська спілкується з авторами книг та учасниками
книжкового форуму, а саме: з Юрком Прохаськом, Андрієм Куликовим,
Станіславом Асєєвим, Катериною Калитко та Артемом Чехом.

«Шлях до» (проєкт Влада Троїцького до 30-річчя незалежності України)
Дата ефіру: 12.12.2021, хронометраж: 60 хв.

Перша з окремого циклу мультимедійних вистав до 30-річчя незалежності
України, зрежисована Владом Троїцьким, що має такі складові частини:
відеоарт-проєкція 360°, тотальна просторова інсталяція з ниток, спеціально

117

створена композиторська музика, сучасний балет від Крістіни Шишкарьової,
спів Dakh Daughters та акторське читання, яке базується на текстових фрагментах
поеми Тараса Шевченка «Сон».
«ГУЛАГ. Історія». Дискусія
Французького інституту
Хронометраж
прямоефірної
трансляції на digital: 50 хв.
Хронометраж телеверсії: 26 хв.
29–30
червня
в
Києві
презентували
трисерійний
документальний фільм «ГУЛАГ,
радянська історія». До цієї події була
організована дискусія за участю співавтора фільму, французького історика й
совєтолога Ніколя Верта, а також українських істориків Юрія Шаповала та
Валерія Васильєва, спеціалістів з політичної історії ХІХ та ХХ століть та з історії
тоталітарних режимів. Модерувала дискусію Ірина Славінська – виконавча
продюсерка «Радіо «Культура».
«Ідемо в музей. Спецвипуск до Дня Гідності та Свободи»
Кількість випусків: 1, хронометраж: 24 хв.
Унікальна екскурсія в музей,
якого не існує. Він мав з’явитися ще
8 років тому, після Революції
Гідності,
коли
наше
життя
розділилося на «до» і «після». Але
його немає й досі. Є лише розкидані в
різних місцях речі, збережені
ентузіастами, яким це не байдуже, і
мрія тих же ентузіастів – зберегти
пам’ять. Що відбувається з Музеєм Революції Гідності та чому ми не маємо
права про це забувати – у спеціальному випуску проєкту.
• Концертні програми
У 2021 році було змонтовано та видано в ефір понад 20 оригінальних
концертних програм (приблизно 30 год) власного виробництва, відзнятих
наприкінці 2020 року, які отримали високі рейтингові показники як на телеканалі
UΛ: КУЛЬТУРА, так і в ефірі телеканалу UΛ: ПЕРШИЙ. Серед найуспішніших
трансляцій концертів (цільові аудиторії: UΛ: ПЕРШИЙ – 18+, UΛ: КУЛЬТУРА –
18+ (50+):
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Назва концерту

Дата ефіру Показник

Телеканал

Концерт. Іво Бобул

08.03.2021

2,63%

UΛ: ПЕРШИЙ

Концерт. Анатолій Гнатюк

08.03.2021

1,99%

UΛ: ПЕРШИЙ

Концерт. Наталія Валевська

08.03.2021

2,51%

UΛ: ПЕРШИЙ

Концертні програми з Будинку звукозапису Українського радіо
Назва

Хронометраж

Я – віртуоз

01:00:00

Я – віртуоз

01:07:00

Я – віртуоз

01:00:00

Чарівна музика душі

01:27: 02

Коко Меланж

01:00:07

Проєкт «Шедеври». Квартет
саксофоністів

00:52:00

Проєкт «Шедеври». Квартет баяністів

00:52:00

Українські візерунки

01:27:17

Симфонічний Radio Mainstream

01:30:00

«Різдво крокує по планеті».
Ансамбль солістів «Благовість»

01:30:00

«Віденський бал». Концерт
Симфонічного оркестру Українського
радіо

01:30:00

«Різдвяні історії». Концерт
Академічного хору Українського радіо

01:30:00

Загальний хронометраж: понад 14 годин
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KATYA CHILLY GROUP 43 Гц – телеверсія сольного концерту
української співачки Katya Chilly (дата ефіру: 10.10.2021, хронометраж:
01:25:31).
Українська увертюра – телеверсія концерту-фіналу всеукраїнського
композиторського конкурсу «Українська концертна увертюра» за участю
Національного симфонічного оркестру та Національної заслуженої академічної
капели «Думка» (дата ефіру: 23.08.2021, хронометраж: 01:06:46).
Концерти-2021 на Суспільному
Проведено зйомки 19 концертів з окремими сольними виконавцями та
гуртами, а також відзнято концерт «Хвиля», у межах якого сучасні артисти
переспівують українські народні пісні у власному сучасному аранжуванні.
Загальний хронометраж – 23 год.
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• Прямоефірні релігійні трансляції
Середня частка релігійних трансляцій у 2021 році в ефірі UΛ: ПЕРШИЙ за
аудиторією 18+ – 3,66%.

Божественні літургії та всеукраїнські молитви Православної церкви
України з кафедрального собору та різних міст України – близько 60 трансляцій
загальним хронометражем понад 120 год.
Недільні літургії Української греко-католицької церкви з кафедрального
собору – 52 трансляції загальним хронометражем 78 год.
Недільні святі меси Римсько-католицької церкви в Україні
кафедрального собору – 52 трансляції загальним хронометражем 52 год.

з

Релігійні трансляції служб різних церков України в записі – близько 40 год.
• Міжпрограмні ролики
Читання поезій до 150-річчя від дня народження Лесі Українки
10 роликів загальним хронометражем 14 хв.

Поезія Лесі Українки з уст Тараса Тополі, Ольги Сумської, Арсена
Мірзояна, Мирослави Барчук, Ярослави Кравченко, Ахтема Сеітаблаєва, Ірми
Вітовської, Юрія Родіонова та Анастасії Пустовіт.
Читання поезій до дня народження Тараса Шевченка
6 роликів загальним хронометражем 10 хв.
Поезію Тараса Шевченка читали Галина та Леся Тельнюк, Ірина ВереничОстровська, Мирослав Лаюк, Катерина Павленко та Дарина Федина.
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Читання до 30-річчя незалежності України
6 роликів загальним хронометражем 12 хв.
Український поет Василь Герасим’юк декламує вірші українських поетів
ХХ та ХХІ століття, приурочені до 30-річчя незалежності України.
Також за рік виготовлено близько 350 анонсів програм як власного
виробництва, так і закупного контенту.
Перекладено та озвучено 6 художніх фільмів у рамках партнерства з
Британською Радою в Україні.

Власне виробництво
Проєкти (програми)

Загальний
хронометраж
ефірів (перші
покази)

КОНЦЕРТНІ ПРОГРАМИ

53:54:46

БОГОСЛУЖІННЯ

320:27:15

Богослужіння (UΛ: ПЕРШИЙ)

268:38:13

Богослужіння (UΛ: КУЛЬТУРА)

51:59:02

ЦИКЛОВІ ПЕРЕДАЧІ

7:24:54

Ідемо в музей (12 випусків)

5:06:01

Культові українці. Позначені гривнею (5 випусків)

2:18:53

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФІЛЬМИ та ПЕРЕДАЧІ
Дивовижні музеї та де їх шукати (серія 3)

26:30

МАЙДАН. Шість літер нашої свободи

52:37

По частинках

40:13

Між комунізмом та модернізмом (серія 1)

52:00 (план)

Вертеп

26:00 (план)

СПЕЦПРОЄКТИ

18:57:14

UΛ: КУЛЬТУРА на Каннському кінофестивалі

78:00

UΛ: КУЛЬТУРА на Венеційському кінофестивалі

135:00
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«Монументальна проєкція «Я – мрія...» у рамках 17-го фестивалю
«Французька весна в Україні»
Опера «Le» Влада Троїцького

25:20
54:00

Червона рута. Як це було. 1989

57:27

Червона рута. Як це було. 2009

51:14

Публічна дискусія: вибори виконавчого директора УКФ
Інтерв’ю з Олександром Михедом про книгу «Я змішаю твою
кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід»
Інтерв’ю з Мирославом Лаюком. Презентація роману «Залізна
вода»
Премія імені Георгія Ґонґадзе

94:47

Книжковий Арсенал на UΛ: КУЛЬТУРА

60:00

UΛ: КУЛЬТУРА на Одеському міжнародному кінофестивалі

105:00

UΛ: КУЛЬТУРА на BookForum
Шлях до. Проєкт до 30-річчя незалежності України Влада
Троїцького
ГУЛАГ. Історія. Дискусія Французького інституту

130:00

Ідемо в музей. Спецвипуск до Дня Гідності та Свободи

24:00

МІЖПРОГРАМНІ РОЛИКИ

36:00

Читання поезій до дня народження Тараса Шевченка

10:00

Читання поезій до 150-річчя від дня народження Лесі Українки

14:00

Читання до 30-річчя незалежності України

12:00

70:40
72:47
69:15

60:00
49:44
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Популяризація телепрограм та ведучих
За результатами моніторингу ЗМІ та онлайн-медіа у 2021 році про роботу
суспільних телеканалів UΛ: ПЕРШИЙ та UΛ: КУЛЬТУРА виявлено
3 904 згадки.
1 467 матеріалів опубліковано впродовж 2021 року в національних медіа, з
яких шляхом особистої комунікації з журналістами Суспільного відпрацьовано
482 публікації, та 612 матеріалів розміщено на корпоративних сайтах
Суспільного.
Підготовлено 19 ексклюзивних матеріалів, а загалом 73 публікації, які
поширювалися під час кампанії з медіапросування документального циклу
«Колапс. Як українці зруйнували імперію зла».

Також упродовж 2021 року організовано:
– 9 ексклюзивних інтерв’ю та 113 публікацій під час проведення
Євробачення-2021;
– 67 публікацій під час проведення Дитячого Євробачення-2021;
– вихід 2 обкладинок у друкованих ЗМІ: з гуртом «Go_A» (під час роботи
над пісенним конкурсом «Євробачення-2021»), з ведучою токшоу «По-людськи»
Інною Москвіною та з ведучою прямих ефірів Інною Неродик;
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– понад 40 публікацій на підтримку соціального токшоу «По-людськи»;
– 4
ексклюзивних
інтерв’ю за результатами
медіасупроводу
Літніх
Олімпійських ігор у Токіо,
водночас відпрацьовано 62
публікації в медіа. Загалом
робота Суспільного мовника
під
час
Олімпіади
згадувалася
в
389 медіапублікаціях;
– публікації 4 блогів у
виданнях
«Український
тиждень», НВ, Gazeta.ua;
– партнерський проєкт yakspravy.org за участю ведучих UΛ: ПЕРШИЙ
Анатолія Єреми й Анни Чередниченко та організації People in Need було
присвячено темі емоційної підтримки людей на сході України;
– перегляд трьох серій документального циклу «Сильна» за участю
авторів фільму, головних героїнь та глядачів у телецентрі «Олівець».
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Маркетинг та реклама
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Розроблено пакети графічного оформлення для 17 спецефірів Суспільної
студії (удвічі більше, ніж у 2020 році), а саме:
– до інавгурації Президента США Джо Байдена (20 січня 2021 р.);

– «Кобзар у постмайданній Україні» (12 березня 2021 р.);

– до Дня пам’яті та примирення (08 травня 2021 р.);
– до офіційного візиту федерального канцлера Німеччини Ангели
Меркель до Києва (22 серпня 2021 р.);
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– до Дня Державного Прапора України (23 серпня 2021 р.);

– до проведення Міжнародного саміту «Кримська платформа» (23 серпня
2021 р.);

– до Дня Незалежності України (24 серпня 2021 р.), а також підготовлено
проморолик до Дня Незалежності України;
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– до проведення другого віртуального форуму Світового конгресу
українців (28 серпня 2021 р.);

– до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність (29 серпня 2021 р.);
– до зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена у
Вашингтоні (01 вересня 2021 р.);

– до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру (29 вересня 2021 р.);
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– до Дня Гідності та Свободи (21 листопада 2021 р.);

– до Дня пам’яті жертв Голодоморів (27 листопада 2021 р.);
– до Дня Збройних Сил України (06 грудня 2021 р.).

Підготовлено матеріали до ХХІ Радіодиктанту національної єдності
(09 листопада 2021 р.):
– кроспроморолик та графічне оформлення спецефіру.
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Створено нові пакети ID-роликів:
– до Великодня та весняного, літнього й осіннього сезонів 2021 року;

– новорічний
Суспільного.

пакет

айдентики

та

кроспромороликів

платформ
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Створено та імплементовано сезонні ролики до прогнозу погоди:

Розроблено графічне оформлення:
– до документальних фільмів: «Монокейт. друге життя», «Майдан: шість
літер»;
– до проєкту власного виробництва – документального фільму «Шлях»;
– до документальних фільмів «Червона рута 1989» та «Червона
рута 2009»;
– до документального фільму «На вістрі ножа»;

– до концертів «Твоя музика» на UΛ: ПЕРШИЙ;
– до двох сезонів проєкту «Видатні українці» на UΛ: КУЛЬТУРА;
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– до лінійки кінопоказів «Українська
кінокласика»
та
проведено
промокампанію
прем’єри документального серіалу «Колапс. Як
українці зруйнували імперію зла».
Розроблено
графічне
телепроєктів «Прозоро»:

оформлення

– «Прозоро: про актуальне»;
– «Прозоро: про головне»;
– «Прозоро: про соціальне»;
– батл-шоу «Полюси».

Підготовлено пакети графічного оформлення
студії АСБ-2 до фіналу Євробачення-2021 та фіналу
національного відбору до ДПКЄ-2021.
Підготовлено графічний пакет вечірньої
студії «Новин» та програми «Тиждень на
Суспільному».
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Розроблено графічне оформлення студії АСБ-2:
– до Літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року;
– до Чемпіонату світу з біатлону.

Доопрацьовано візуалізацію парасолі бренду «Суспільне».
Впроваджено систему пріоритетного анонсування.
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Розвиток проєктів
• Мистецькі конкурси 2021 року
Оголошено та проведено 15 мистецьких конкурсів.
При їх проведенні особлива увага зосереджувалася на відповідності
проєктів редакційній політиці, завданням, меті, місії та стратегії АТ «НСТУ»,
якості та вартості проєктів, які подавалися на конкурси.
Для участі в мистецьких конкурсах було подано 182 проєкти від
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Протягом 2021 року, зокрема, були проведені такі мистецькі конкурси:
– два конкурси на виробництво контенту за умовами надання
федерального гранту Державного департаменту США для створення:
телевізійних (документальних) фільмів, телевізійних (документальних)
серіалів, художніх ігрових серіалів, спрямованих на протидію фейкам і
дезінформації. У конкурсі взяв участь 61 проєкт;
документальних фільмів та серіалів, спрямованих на протидію фейкам та
дезінформації. У конкурсі взяли участь 27 проєктів;
– конкурс на виробництво соціального токшоу, проведений для
створення 85 випусків щоденного соціального токшоу;
– конкурс на створення сценаріїв художніх ігрових серіалів, проведений
для подальшого виробництва за ними телефільмів у 2022 році. У конкурсі взяли
участь 57 проєктів;
– конкурс на виробництво аудіовізуальних творів за сценаріями
АТ «НСТУ» – документального фільму «Березовський 275», проведений з
метою створення документального біографічного фільму про видатного
українського композитора Максима Березовського;
– конкурс на виробництво документальних культурологічних серіалів,
проведений з метою створення 8–12 серій документальних серіалів;
– конкурс на виробництво (створення) розважального телевізійного
студійного дейтингшоу, проведений з метою створення 12 випусків
щотижневого розважального дейтингшоу;
– конкурс на виробництво аудіовізуальних творів (контенту) для
реалізації творчого проєкту «Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021»,
проведений задля створення відеокліпу на пісню представника України на
Дитячому
пісенному
конкурсі
Євробачення – 2021
та
реалізації
аудіовізуального й художнього рішення виступу виконавця під час
міжнародного фіналу Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2021;
– конкурс на виробництво (створення) музичних творів для участі в
національному відборі Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2021,
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проведений з метою відбору найкращої пісні для представника від України на
Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2021 за умови забезпечення
повного циклу надання послуг з виробництва (збір ідей проєкту, складання
вербального й музичного тексту, аранжування, звукозапис, аудіомікшування
записаної композиції, мастеринг звуку);
– конкурс на виробництво аудіовізуальних творів (контенту) для
реалізації творчого проєкту «Спецпроєкт із забезпечення висвітлення та участі
України в Пісенному конкурсі Євробачення – 2022», який проводився для
реалізації телевізійної версії Національного відбору Пісенного конкурсу
Євробачення – 2022 (створення резервної телевізійної версії виступу
переможця Національного відбору для показу під час проведення Пісенного
конкурсу Євробачення – 2022 в Італії та забезпечення реалізації
аудіовізуального й художнього рішення виступу переможця Національного
відбору (постановка номера) під час проведення Пісенного конкурсу
Євробачення – 2022 в Італії).
• Впровадження проєктного підходу для реалізації творчих проєктів
Протягом 2021 року успішно впроваджено проєктний підхід задля
реалізації творчих проєктів для потреб телеканалів UΛ: ПЕРШИЙ та
UΛ: КУЛЬТУРА. Це дало змогу створити фундамент для інтенсивного розвитку
в умовах наявного конкурентного середовища, організувати єдине інформаційне
середовище управління, що забезпечило прозорість процесів управління
проєктами та компанією в цілому. Отже, саме проєктний підхід й автоматизація
стали шляхом до оптимізації витрат.
Організовано та проведено 20 засідань контентного комітету дирекції
телебачення за участю інших платформ.
Розроблено та презентовано 18 творчих проєктів на засіданнях
контентного комітету дирекції телебачення, а саме:
– Зворотний відлік;
– Країна пісень;
– Тревел Україною;
– ХХХІІ Літні Олімпійські ігри (Токіо, Японія);
– XV Літні Паралімпійські ігри 2020 року (Токіо, Японія);
– Побудова універсальних декорацій UΛ: КУЛЬТУРА;
– Між крапельками;
– Спадок Терещенків;
– Документальний фільм «Березовський275»;
– Концерти-2021 на Суспільному;
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– Грибники;
– Давай разом;
– Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021;
– Культові українці. Незалежні люди;
– Ідемо в музей;
– Спецпроєкт із забезпечення висвітлення та участі України в Пісенному
конкурсі Євробачення – 2022;
– Біатлон на Суспільному;
– XXIV Зимові Олімпійські ігри 2022 року (Пекін, Китай).
• Застосування нового підходу в здійсненні закупівель для реалізації
проєктів
Завдяки успішно проведеній переговорній процедурі з групою компаній
Discovery було здійснено закупівлю виключних прав на публічне сповіщення та
показ спортивних подій Зимових Олімпійських ігор 2022 (Пекін, Китай), що
дасть змогу АТ «НСТУ» як Суспільному мовнику здійснити безоплатну
трансляцію на території України зазначених подій задля популяризації спорту в
усіх його проявах, а також надати глядачам можливість переконатися, що спорт –
це потужний привід пишатися досягненнями українців.
У результаті проведення процедури закупівлі було здійснено побудову
універсальних декорацій в АСБ-4 для телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА, що дає змогу
розширити можливості АТ «НСТУ» у впровадженні нових проєктів для
наповнення сітки мовлення цікавим та якісним контентом власного виробництва.
За результатами проведених закупівель через відкриті торги в системі
Prozorro було забезпечено залучення обладнання для зйомок концертів на
Суспільному, завдяки чому було знято великий обсяг (20 концертів із загальною
тривалістю орієнтовно 24 год) рейтингового контенту для каналів UΛ: ПЕРШИЙ
та UΛ: КУЛЬТУРА.
• Надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної
власності AT «НСТУ»
Уперше організовано практичне застосування механізму надання оплатних
та безоплатних ліцензій відповідно до Порядку визначення вартості прав та
надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності
АТ «НСТУ», а відтак вперше підписано АТ «НСТУ» ліцензійні договори на
оплатне строкове використання об’єктів інтелектуальної власності, що створені
АТ «НСТУ» впродовж останніх чотирьох років.
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Також надані безоплатні ліцензії на короткострокове використання
архівних матеріалів АТ «НСТУ», що дало можливість проінформувати широке
коло громадськості про суспільно значущі проєкти телерадіокомпанії.
Вперше на практиці було підтверджено ефективність розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності АТ «НСТУ» як з точки зору
збільшення додаткових надходжень до бюджету телерадіокомпанії, так і з точки
зору популяризації аудіовізуального контенту, виробленого АТ «НСТУ», з
метою сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та
освітніх потреб населення України та поширенню поінформованості про
діяльність телерадіокомпанії як суспільного мовника України за кордоном.
• Проведення презентацій, круглих столів тощо
27 серпня 2021 року було вперше організовано та проведено прем’єрний
показ фільму, а саме документального фільму «Колапс. Як українці зруйнували
імперію зла», у кінотеатрі «Жовтень».
26 лютого 2021 року в новому приміщенні Академії суспільного мовлення
на Хрещатику, 26 було організовано та проведено круглий стіл за участю
представників кіно- та телеіндустрії, Міністерства культури та інформаційної
політики і народних депутатів України на тему «Зовнішнє виробництво на
замовлення Суспільного, копродукція 2021–2022 років».
• У 2021 році вперше підготовлено та подано пакет документів для
участі в тендері УЄФА на закупівлю медіаправ на трансляцію низки
футбольних подій світового масштабу в період з 2022 по 2028 рік на території
України, завдяки чому АТ «НСТУ» вперше заявило про себе як про
конкурентоспроможного гравця на ринку закупівлі прав.
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Закупівля прав
У 2021 році укладено низку угод із закордонними та українськими
дистриб’юторами й придбано пакети високоякісного різножанрового контенту.
Зокрема, було підписано контракт із Blue Ant Media Inc. – канадською
телерадіокомпанією на придбання 267 год документальних циклів про
прекрасні, таємничі й загадкові куточки нашої планети та життя їхніх
дивовижних мешканців.

Підписано контракт із французькою компанією Arte France Developpement
на придбання документальних циклів, зокрема «Іліада та Одіссея», «Найбільші
грецькі міфи», «Диявольська наука Гітлера», «Ласкаво просимо у найдивніше
місто світу».
Також придбано пакети закордонних документальних фільмів і програм в
українських дистриб’юторів на різну тематику: таємниці й загадки історії,
неймовірні винаходи, біографії зірок кіно, подорожі найкрасивішими куточками
світу та інші.
Придбано популярні мелодраматичні серіали відомих виробників:
«Толедо», «Капітан Алатрісте», «Лікарня Вальє Норте», «Любов та
жертовність», «Любов та помста», «Простіть нам гріхи наші» та інші, пакети
кінофільмів вихідного дня, класики світового кіно.
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Придбано 500 год телесеріалів українського виробництва: «Потрійний
захист», «Райське місце», «Клан ювелірів», «Співачка», «Обручка з рубіном»,
«Таємниці».

Придбано кінофільми, серіали й документальні фільми українських
режисерів: «Гамер», «Поводир», «Кіборги», «Гуцулка Ксеня», «Іван Сила»,
«Той, хто пройшов крізь вогонь», «Катерина», «Украдене щастя», «Століття
Якова» та інші, які є іміджеутворювальним контентом, торкаються різних
аспектів життя й мають схвальні відгуки глядачів.
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Отримано права на показ пакета фільмів української кінокласики
виробництва кіностудії ім. О. Довженка: «Гетьманські клейноди», «Захар
Беркут», «Тіні забутих предків», «Легенда про княгиню Ольгу», «Ярослав
Мудрий» та інші.

Загалом у 2021 році було закуплено близько 2000 год контенту, з них
313 год – у закордонних дистриб’юторів.
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Телевиробництво
АСБ-1 та АСБ-2: понад 1933 год ефірів та трансляцій (без урахування
трансляцій Олімпійських та Паралімпійських ігор), у тому числі:
‒ «Ранок на Суспільному», спецпроєкти;
‒ «Суспільна студія», спецефіри;
‒ «Новини», спецефіри, «Тижневик»;
‒ «Спорт» («Студія Біатлон», «Дорога до Токіо», «Проводи олімпійців»,
«Студія Олімпійські ігри», «Студія Паралімпійські ігри», «Дорога до Пекіна»);
«Зворотний відлік».
АСБ-6: понад 514 год ефірів та трансляцій, у тому числі:
‒ «Сьогодні. Головне» (UΛ: КИЇВ);
‒ «Обличчя» (UΛ: КИЇВ); «Новини. Крим» (українською та
кримськотатарською); «Тема дня. Крим», спецефіри (UΛ: КРИМ).
Релігійні трансляції: понад 283 год, у тому числі:
‒ богослужіння УПЦ;
‒ богослужіння УГКЦ, РКЦ в Україні;
‒ панахида за розстріляними мирними учасниками Революції Гідності,
Героями Небесної Сотні.
Інші прямі трансляції: понад 86 год, у тому числі:
‒ до 150-річчя від дня народження Лесі Українки – опера Влада
Троїцького «LE» (телеверсія);
‒ теніс – Кубок Девіса. Матч Україна – Ізраїль;
‒ теніс – Кубок Біллі Джин Кінг;
‒ церемонія нагородження Премією імені Г. Ґонґадзе у сфері
журналістики;
‒ марафон «Моя Конституція»;
‒ «Ранок на Суспільному» (з м. Одеси);
‒ вшанування пам’яті захисників України;
‒ міжконфесійний захід «Молитва за мир та благословення України»;
‒ урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України;
‒ міжнародний чоловічий турнір з тенісу серії Challenger Tour – Kyiv
Open;
‒ всеукраїнська премія Global Teacher Prize Ukraine 2021;
‒ Пісенний конкурс Євробачення – 2021;
‒ Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021. Національний відбір;
‒ Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021.
АСБ-1. У режимі щотижневого прямого ефіру в межах проєкту
«Зворотний відлік» проведено монтаж нового світлового обладнання в
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павільйоні, у тому числі силову й сигнальну комутації; встановлено та введено в
експлуатацію нову світлову консоль GrandMA3. За результатами роботи значно
зменшено витрати на послуги сторонніх організацій з надання спеціального
сценічного та світлового обладнання. Встановлено понад 80 світлових приладів.
АСБ-2. Попри щоденні прямі ефіри з павільйону, проведено повну заміну
постановочного світла з урахуванням силової та сигнальної комутації.
Встановлено нову світлову консоль GrandMA3 з можливостями керування
постановочним світлом і декораційною підсвіткою. Остаточно відключено стару
систему спецосвітлення павільйону, на заміну якій встановлено нову з
підключенням до системи гарантованого живлення.
Загалом протягом 2021 року для успішної трансляції проєктів «Новини»,
«Суспільна студія», «Спорт», «Регіональний ранок» та спецпроєктів було
встановлено понад 60 світлових приладів, зокрема й такі, що не були передбачені
початковою схемою.
У результаті вивільнення світлових приладів при модернізації АСБ-1 та
АСБ-2 проведено аудит і часткову заміну приладів АСБ-3 для підвищення
надійності роботи.
Для проєкту «Зворотний відлік» на початку року оперативно проведено
процедуру закупівлі матеріалів та послуг, виконано ремонт декораційного
оформлення (повна заміна покриття підлоги, ремонт окремих елементів
декорації).

У межах проєкту «Збільшення участі громадськості у процесах прийняття
рішень на місцях», перед запуском дискусійних передач у Тернопільській,
Чернігівській та Сумській областях проведено обстеження локацій, закупівлю та
супровід робіт на всіх етапах будівництва й декораційного оформлення.

143

Для створення технічного комплексу трансляції Олімпійських та
Паралімпійських ігор здійснено відповідне оснащення апаратної АСБ-2,
побудовано 6 коментаторських позицій, з яких 2 позиції збільшеної площі.
Задля належного висвітлення Олімпійських ігор забезпечено роботу
8 коментаторських позицій та зведення сигналу трансляцій з 06:00 до 18:00, а
також роботу спортивної студії, новин, ефірів апаратної АСБ-6, прямих
трансляцій з ПТС.
З метою створення нової студії «Культура» здійснено супровід робіт на
всіх етапах підготовки, закупівлі та монтажу декораційного оформлення. Триває
супровід робіт щодо поставки та монтажу студійного спецосвітлення
(з узгодженням схеми й точок підвісу) в межах співробітництва з японським
урядом.
Розроблено та затверджено Класифікатор матеріально-технічної бази
АТ «НСТУ».
Забезпечено супровід VIP-персон і делегацій під час відвідування
виробничих приміщень. Організовано огляд локацій на території телецентру
потенційними комерційними замовниками послуг з відеозйомки.
Організовано та скоординовано без зупинки виробництва навчання
персоналу (15 монтажерів) роботі з новим програмно-апаратним комплексом
AVID MediaComposer.
Технічне забезпечення телевиробництва та телемовлення
Протягом 2021 року забезпечено:
‒ безперебійне мовлення двох загальнонаціональних і двох регіональних
телеканалів у цілодобовому режимі мовлення;
‒ розроблення схеми, монтаж обладнання та введення в експлуатацію
технологічного комплексу трансляцій у форматі HD Олімпійських та
Паралімпійських ігор у Токіо (створено 2 нові апаратні: в АСБ-2 та АСБ-7 для
одночасного коментування 4 програм та формування 4 програм для digital;
модернізовано АВМ-12 для одночасного коментування ще 4 програм та апаратну
супутникового зв’язку для одночасного прийому 18 каналів);
‒ створення технології інжесту (запису) на обладнання Qadrus до
36 програм;
‒ ремонт телевізійного обладнання філій АТ «НСТУ» та підрозділів
центральної дирекції АТ «НСТУ» з урахуванням діагностики, профілактики,
сервісу (налагодження обладнання) та виконання простих і складних ремонтів
(126 ремонтів);
‒ розроблення технічних завдань для закупівлі нового ефірного комплексу
центральної дирекції для телемовлення телеканалів у форматі HD та обладнання
для ефірних апаратних усіх філій (нові комплекси та апаратні будуть уведені в
дію впродовж І кварталу 2022 року);
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‒ розроблення технічного завдання та технічний супровід інсталяції
нового комплексу обладнання для АСБ-2 за рахунок грантової допомоги
Державного департаменту США.
Здійснено заходи з підвищення якості телемовлення, зокрема:
‒ встановлено в матричний комутатор центральної апаратної 6 плат для
48 входів-виходів HD SDI з метою збільшення можливостей обміну між
апаратними сигналами HD без зупинки мовлення;
‒ встановлено в центральній апаратній та серверній АСБ-2 обладнання
AJA з метою передачі оптичними лініями 16 сигналів HD SDI для збільшення
можливостей обміну між технологічними комплексами сигналами HD без
зупинки мовлення;
‒ підвищено надійність трансляцій богослужінь та інших шляхом
запровадження технології живлення від мобільного дизель-генератора,
встановлення резервних відео- та звукових мікшерів у ПТС «Культура» та
ПТС «Кропивницький».
Медіатека
– модернізовано систему збереження контенту АТ «НСТУ», у межах якої
введено в експлуатацію 3 відокремлені мережеві сховища для архівних і
поточних відеоматеріалів. Впроваджено алгоритм переміщення записів готових
програм із розрізнених мережевих сховищ до відокремлених архівних сховищ.
Переміщено майже 30 000 відеоматеріалів, що становить близько 60% від
загальної чисельності проіндексованих файлів;
− у межах грантової допомоги Державного департаменту США отримано
сучасну електронну бібліотеку Sony ODA місткістю 1,5 Pb. На сьогодні триває
завершальний етап налагоджувальних робіт, і на початку 2022 року бібліотека
буде введена в експлуатацію, що забезпечить максимальну захищеність архівних
і поточних відеоматеріалів від ризику повної втрати записів;
− продовжено роботу з формування, класифікації та систематизації бази
даних InMedia. На сьогодні в базі даних обліковуються 9400 програмних
продуктів, або 70 904 відеоматеріалів, доступних до планування ефіру;
− проведено вдосконалення системи автоматичної індексації вмісту
окремих сховищ готових програм та іншого контенту, що активно
використовується під час формування ефірного матеріалу телеканалів
UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА, UΛ: КИЇВ та UΛ: КРИМ;
− запущено пілотний проєкт для впровадження архівації вихідних
матеріалів в архіві inTVnews у філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».
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СУСПІЛЬНЕ РАДІО
2021 рік для Суспільного радіо був наповнений багатьма важливими
подіями й ознаменований новими здобутками. Кожен із трьох радіоканалів –
«Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура», а також творчовиробниче об’єднання «Музика» і технічні служби активно працювали над
створенням цікавого для слухачів контенту, що відповідав би найвищим
професійним стандартам радіовиробництва і новим викликам суспільства, серед
яких – життя в умовах пандемії.
Українське радіо
2021 рік відзначився для «Українського радіо» зростанням слухацької
аудиторії, виходом низки популярних радіопрограм і спецпроєктів, запуском
«Українського радіо. Крим» та найпопулярнішим за всі роки Радіодиктантом.
Команда «Українського радіо» провела комплексну роботу з популяризації
радіостанції та поліпшення якості контенту.
Основним для «Українського радіо» залишається суспільно-політичний
контент. Радіоканал комплексно висвітлює найважливіші події в політичному
житті України та світу, пропонує слухачам максимально можливу палітру точок
зору та дає змогу висловити власну думку.
Яскравий приклад такої роботи – висвітлення земельної реформи.
Упродовж тижня із 07 до 12 червня у форматі радіомарафону «Ринок землі.
Початок» «Українське радіо» щодня присвячувало годину ранкового ефіру темі
старту ринку землі. Гостями студії були дотичні посадові особи, громадські діячі
та політики, наприклад: голова профільного парламентського комітету з питань
аграрної та земельної політики Микола Сольський, перший заступник голови
фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, представник фракції
«Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко, член депутатської групи «За
Майбутнє» Сергій Лабазюк, експерти аграрного ринку. Цей спецпроєкт став
своєрідним підсумком з висвітлення на «Українському радіо» теми ринку землі,
розпочатої з великого круглого столу в прямому радіоефірі «Чия земля?»
28 жовтня 2019 року – перед початком розгляду земельних законопроєктів.
Перед стартом ринку землі гостем студії «Українського радіо» 30 червня
2021 року був також міністр аграрної політики Роман Лещенко.
У 2021 році до ефірів «Українського радіо» долучилися 755 політиків і
високопосадовців. Для народних депутатів, лідерів партій і фракцій, міністрів
стає правилом хорошого тону брати участь у програмах «Українського радіо».
Зокрема, у 2021 році гостями студії на Хрещатику, 26 стали: на той час Голова
Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, міністр
інфраструктури Владислав Криклій, міністр соціальної політики Марина
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Лазебна, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Ольга Стефанішина, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр
фінансів Сергій Марченко, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр
розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міський голова Києва Віталій
Кличко та інші високопосадовці.

«Українське радіо» продовжило практику виїзних студій, зокрема на
форумах «Україна 30», «Кримська платформа», «Кращі практики місцевого
самоврядування».
Для сучасного радіоринку важливо не лише об’єктивно та повно, але й
оперативно подавати інформацію. «Українське радіо» відреагувало на
найрезонансніші події року спецефірами, які часто створювалися в режимі
реального часу, за лічені хвилини після повідомлення про ту чи іншу подію. У
такий спосіб було висвітлено січневі заворушення у Вашингтоні, мігрантську
кризу на білоруському кордоні, масштабну ДТП на Чернігівщині.
5 серпня близько 8 ранку стало відомо про смерть Євгена Марчука, а вже
до вечірнього ефіру «Українське радіо» підготувало 30-хвилинний спецпроєкт
про нього з оригінальними коментарями і споминами багатьох знакових осіб, які
особисто знали й працювали з Євгеном Марчуком.
2021 рік
був
насичений
подіями та ювілейними датами.
«Українське радіо» підготувало
низку спецпроєктів, у яких дослідило
маловідомі факти, зібрало оцінки
учасників і свідків історичних подій.
Так, до 150-річчя від дня
народження
Лесі
Українки
«Українське радіо» запропонувало
слухачам 6-серійний проєкт «Леся Українка. Відлуння». До проєкту
долучилися, зокрема, брати Капранови та Оксана Забужко, які у своїй творчості
так чи інакше зверталися до текстів письменниці.
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Одразу кілька великих спецпроєктів «Українське радіо» підготувало до
30-ї річниці незалежності. «Вільні» – цикл з 10 програм, присвячених шляху до
самостійності та свободи. У 7 епізодах спецпроєкту «Моя Незалежність» відомі
політики, громадські та релігійні діячі, письменники, історики, митці відповідали
на запитання, чи вдалось українцям за ці 30 років відійти від радянського минулого,
якою є Україна сьогодні та які випробування чекають на нас завтра.
До 25-річчя гривні вийшов радіопроєкт у двох частинах «Гривня –
валюта української держави», у якому знакові банкіри та фінансисти 90-х
відкрили цікаві маловідомі факти про формування грошової системи незалежної
України.
До Дня Гідності та Свободи журналісти «Українського радіо» підготували
спецпроєкт «Сила гідності».
«Перерваний політ» – спеціальний проєкт до роковин катастрофи
українського літака в Ірані.
До 35-х роковин Чорнобильської аварії команда «Українського радіо»
підготувала серію із чотирьох програм «Чорнобиль. Системна помилка».
Цього року «Українське радіо» вдалося до партнерства в межах підготовки
радіопрограм до знаменних дат. Спецпроєкт до Дня пам’яті жертв голодоморів
«Свідки Голодомору» «Українське радіо» підготувало у співпраці з Національним
музеєм Голодомору-геноциду. Поєднання зусиль двох організацій дало змогу
зробити унікальний проєкт із реальними історіями людей, які пережили Голодомор
1932–1933 рр., переказаними свідками та їхніми нащадками.
Загалом протягом 2021 року було підготовлено та випущено в ефір
28 спеціальних проєктів різних форматів і тривалості, за кожним з яких – тижні,
а то й місяці командної роботи.
«Українське радіо» врахувало успішний досвід попередніх років та
запустило у 2021 році 7 нових проєктів із залученням зовнішніх підрядників,
обраних за допомогою мистецьких
конкурсів та відкритих торгів. Формат
проєктної роботи дає змогу залучити
найкращих спеціалістів ринку і більше
людських ресурсів до підготовки кожного
випуску. Результатом співпраці стала
низка яскравих проєктів, багато з яких
супроводжувалися медійною кампанією.
Новинки сезону: документальний серіал
«Катастрофи. Причини та наслідки»,
програма в жанрі true crime «Психологія злочину», репортажні замальовки
«У пошуках української мрії», науковий радіоблог «Теорія неймовірності» –
зібрали багато позитивних відгуків слухачів. Опосередкованим свідченням
успішності цих проєктів може бути популярність їхніх подкаст-версій. Зокрема,
подкаст відомого письменника Макса Кідрука «Теорія неймовірності» вже за
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перший місяць розміщення увійшов у трійку лідерів за кількістю прослуховувань
серед усіх подкастів Суспільного.
Одним із завдань для «Українського радіо» було вдосконалення роботи
редакції «Голос Києва», яка мовить на Київ та область. З нового сезону в сітці
мовлення з’явився новий лінійний проєкт «Сьогодні. Київ», який щодня
інформує слухачів про найактуальніші події столиці, зріс рівень представництва
запрошених учасників ефірів. Силами редакції також було запущено радіопроєкт
для підприємців «Тільки бізнес».
Реагуючи на зростання попиту серед слухацької аудиторії на соціальні
шоу, «Українське радіо» запустило програму «Житейські будні», що 4 рази на
тиждень порушує гострі соціальні теми. Програма швидко стала популярною та
має активний зворотний зв’язок від слухачів.
В ефірі вихідного дня з’явилася пізнавально-розважальна програма «Як два на
два», особливість якої в тому, що теми наступних ефірів обирають самі слухачі.
Важливою та довгоочікуваною подією став запуск 17 травня проєкту
«Українське радіо. Крим». Слухачі тимчасово окупованого півострова та
переселенці з Криму отримали можливість регулярно слухати спеціалізований
контент, у тому числі кримськотатарською мовою.
Найбільшою подією року для «Українського радіо», безумовно, став
ХХІ Радіодиктант національної єдності. Щороку команда радіоканалу працює
над удосконаленням найбільшого національного флешмобу, пошуком нових
форматів, розширенням промокампанії, залученням до популяризації проєкту
зірок. Цього року автором і читцем диктанту став один із найвідоміших
українських письменників Юрій Андрухович. Матеріали про радіодиктант

розмістили найбільші загальнонаціональні телеканали та видання. Правильно
обрана тактика з підготовки та просування радіодиктанту показала результат:
цьогорічна версія була найпопулярнішою за всі роки. Трансляція диктанту мала
найбільшу частку порівняно з попередніми роками на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ,
а на YouTube-платформі він мав понад 564 000 переглядів – це в рази більше за
будь-який із попередніх диктантів. Відео потрапило на перше місце у вкладці
«Популярне» українського YouTube. І вже вкотре пошуковий запит
«радіодиктант» став найпопулярнішим в українському сегменті Google
9 листопада.
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Радіо «Культура»
Команда
«Радіо
«Культура»
продовжила
працювати
з
радіопубліцистикою – напрямом, який почали розвивати 2020 року. Цього разу
зосередилися на спецпроєктах і багатоголосих форматах власного виробництва
за оригінальними сценаріями:
− 30-серійний документальний радіосеріал «30 радіоісторій про Лесю
Українку» за сценарієм Мирослава Лаюка (до 150-річчя від дня народження
Лесі Українки);
− спецпроєкт, приурочений Радіодиктанту національної єдності.
Радіоблог «Просто про мову» (20 серій), присвячений українському правопису
2019 року. Голоси радіоблогу – заслужений артист України Павло Піскун та
Вікторія Польченко;
− проєкт до 35-річчя Чорнобильської катастрофи: документальний
радіосеріал «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка;

Віталій Борисюк, Ольга Сумська, Павло Піскун у студії
під час запису серіалу про Чорнобиль

В’ячеслав Хостікоєв та
Євген Нищук (запис
серіалу про Чорнобиль)

− публіцистичний радіоблог «Вірю не вірю» Оксани Мороз – авторки
книжок з медіаграмотності, відзначених престижними українськими нагородами
(з вересня 2021 року);
− літературний проєкт про життя і творчість Михайла Драгоманова до
180-річчя від дня народження: радіосеріал «Vivat Vita!» (7 серій за мотивами
дослідження Леоніда Ушкалова);
− спецпроєкт «Історії Конституції України» до 25-річчя Конституції
України (30 серій за сценарієм Андрія Кокотюхи).
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Також в ефір виходила радіопубліцистика, створена в більш звичному
форматі аудіокнижки. Зокрема, до роковин початку Другої світової війни
прозвучав текст Олени Стяжкіної «Рокада: чотири нариси з історії Другої
Світової» (18 передач по 20 хв). 10 грудня відбулася прем’єра «Уздовж океану
на ровері» – есеїстики Василя Махна, лауреата спеціальної відзнаки «Радіо
«Культура» в рамках премії Шевельова.
Цей вектор роботи буде посилений, а сталість виробництва стане
можливою завдяки проведеним у 2021 році мистецьким конкурсам. Після
4 мистецьких конкурсів «Радіо «Культура» залучило до роботи в ролі авторів
сценаріїв і нараторів відомих і впливових авторів, лауреатів міжнародних
літературних премій, а саме: Юрія Андруховича, Тараса Прохаська, Софію
Андрухович, Катерину Калитко, Ігоря Померанцева, Владислава Ільченка,
Мирослава Лаюка, Галину Шиян та інших. У результаті опрацювання отриманих
сценаріїв «Радіо «Культура» має матеріал для виготовлення понад 80 серій
різних спецпроєктів і лінійних передач (у тому числі програм «Аудіокнижка» та
«Радіодетектив»), тобто понад 50 год контенту.
Цього року «Радіо «Культура» набуло нових навичок роботи з адаптації
радіоконтенту для подкастингових платформ. У тісній співпраці з платформою
digital долучилися до підготовки для подальшої публікації проєктів «Наша
класика», «Чорнобиль 35» і «Емоційний інтелект».
У 2021 році продовжили роботу виїзні студії «Радіо «Культура» в рамках
національних і міжнародних культурних проєктів. Інформаційне партнерство
відбувалося офлайн, на відміну від карантинного 2020-го:
− Книжковий Арсенал (Київ, 23–27 червня);

Ведучі церемонії відкриття Х Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал»
Вадим Карп’як та Ірина Славінська

− Meridian Czernowitz (Чернівці, 03–05 вересня);
− Book Forum (Львів, 17–18 вересня);
− виїзні студії «Україна 30».
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Радіодокументальні спецпроєкти протягом 2021 року загалом
розвивалися доволі активно. Всього створено 10 оригінальних програм:
− два
радіодокументальних
фільми про «втрачене покоління» –
поетів Валентину Отрощенко та Івана
Семененка;
− радіофільм до 130-річчя від
дня народження Павла Тичини;
− радіофільм
«Щеплення
урбанізмом» до 120-річчя від дня
народження
Валер’яна
Підмогильного;
− радіофільм «Всеприсутність» до 90-річчя від дня народження
Михайлини Коцюбинської;
− радіофільм до 90-річчя від дня народження Григора Тютюнника;
− радіофільм «Великий майстер малої форми» до 150-річчя від дня
народження Василя Стефаника (за сценарієм Андрія Кокотюхи);
− радіофільм «Я вся – суцільне серце» до 80-ї річниці від дня народження
Ірини Жиленко;
− радіофільм «Слова духовні і діла земні» до 340-річчя від дня народження
Феофана Прокоповича;
− радіофільм «День іспитів» до 150-річчя від дня заснування колегії Павла
Ґалаґана;
− радіофільм до 160-річчя від дня народження Дніпрової Чайки;
− радіофільм «50 років без міс Марпл» до 50-річчя виходу останнього
роману Агати Крісті про міс Марпл.
У цьому контексті «Радіо «Культура» розвивало не лише репортажистику,
а й художньо-документальні проєкти, в яких зосередилося на оригінальних
сценаріях і багатоголосому художньому виконанні. Тому продовжили роботу з
радіосеріалом «Світочі епохи» про видатних постатей української історії,
створивши два нових цикли:
− радіофільм «Борис Великий» про Бориса Гмирю (4 серії);
− радіофільм «Апостол правди і науки» до 180-річчя від дня народження
Михайла Драгоманова (3 серії).
2021 року «Радіо «Культура» продовжувало створювати радіодрами.
Зокрема, велику увагу приділено роботі з класичними творами:
− радіодрама «Василь Стус. Автопортрет зі свічкою» за листами й
поезіями Василя Стуса;
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− радіопостановка «Палімпсест» – монодрама за текстами та віршами
Василя Стуса у виконанні актриси Галини Стефанової;
− радіодрама «Різдвяна пісня в прозі» за Чарльзом Дікенсом (4 серії);
− радіодрама
«Дванадцята
ніч,
або
Що
захочете» – сучасна
радіопостановка за мотивами комедії Вільяма Шекспіра у виконанні ветеранів та
волонтерів АТО;
− радіовистава «Гамлет, принц
данський»
за
п’єсою
Вільяма
Шекспіра;
− радіодрама «Рояльна кімната»
за новелою Ярослава Мельника;
− радіодрама «Зламаний світ» за
романом
Софії
Андрухович
«Амадока». У ролях: актори Галина
Стефанова, Олег Коркушко.

Петро Панчук і Олексій Богданович –
Полоній і Гамлет

Частина роботи з жанром радіодрами є результатом інформаційного
партнерства з Національною спілкою театральних діячів України, що третій рік
поспіль проводить «Лабораторію драматургії», лекції в якій читають фахівчині
«Радіо «Культура» Світлана Свиридко-Сєрова, Наталя Коломієць, Нелля
Даниленко. Унаслідок цієї роботи стали можливими взаємодія з молодими
драматургами та створення двох нових радіодрам:
− «Вікно з вогнем». Радіопостановка за драмою Олени Кірічек, молодої
української драматургині, учасниці «Лабораторії драматургії» НСТДУ. У ролях:
Римма Зюбіна, Олег Коркушко, народний артист України Василь Мазур, Євгеній
Лебедин, Анна Восканян, заслужена артистка України Ірина Мельник, Вікторія
Польченко та інші;
− «Пан Чемерник». Радіопостановка за п’єсою Ярослави Терлецької,
української драматургині, учасниці «Лабораторії драматургії» НСТДУ. У ролях:
народні артисти України Євген Нищук, Тамара Стратієнко, Василь Чорношкур,
заслужені артисти України Ірина Мельник, Олександр Печериця, Борис Лобода
та актори Дмитро Бузинський, Ірина Грей, Єгор Скороходько, Власта Люта.
Інший вимір радіодрами на «Радіо «Культура» – створення з допомогою
колег, які опікуються позастудійними трансляціями, радіоверсій театральних
вистав – прем’єр сезону:
− «Мій номер. Бабин Яр». Радіоверсія вистави Київського академічного
театру «Золоті Ворота» до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру;
− «Кайдаші 2.0». Радіоверсія вистави Дикого театру за п’єсою Наталки
Ворожбит;
− «Три кохання». Радіоверсія вистави театру імені Лесі Українки;
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− «Сто тисяч». Радіоверсія вистави театру на Подолі за п’єсою Івана
Карпенка-Карого.
Протягом року тривало виробництво нових випусків програми
«Радіодетектив»:
− Андрій Кокотюха «Втікач із Бригідок» (2 серії);
− Андрій Кокотюха «Офіцер зі Стрийського парку» (2 серії);
− Андрій Дмитрук «Кров адвоката» (2 серії);
− Андрій Дмитрук «Сходить чорне сонце» (2 серії);
− Андрій Дмитрук «Прокляття Рейни» (2 серії);
− Ілона Михніцька «Подруга да Вінчі» (1 серія);
− Джеймс Голдінг «Пристойна ціна за картину» (1 серія);
− Френсіс Кліфорд «Діамант Ріверса» (2 серії).
До участі у виробництві програми були залучені відомі діячі мистецтва:
народні артисти України Євген Нищук, Ольга Сумська, Тамара Стратієнко, Ірина
Дорошенко, Василь Чорношкур, Володимир Ніколаєнко, Олег Комаров,
Анатолій Гнатюк, Олег Стальчук; заслужені артисти України Сергій Калантай,
Дмитро Завадський, Віталій Борисюк, Олексій Паламаренко, Ірина Мельник,
Лариса Недін, Олег Савкін, Дмитро Чернов, Павло Піскун, Олександр
Завальський, Наталія Ярошенко; актори Костянтин Лінартович, Дмитро
Лінартович, Дмитро Бузинський, Олег Коркушко, Роман Ясіновський, Ігор
Мізер, Денис Денисенко, Світлана Василенко.
За підсумками мистецького конкурсу відомим письменником Владиславом
Ільченком підготовлено нові сценарії відповідного формату для виробництва
програми «Радіодетектив».
Також у 2021 році команда «Радіо «Культура» підготувала низку нових
випусків програми «Аудіокнижка», звертаючи увагу і на сучасні твори, і на
класичну літературу. Окремо можна виділити такі:
− Юрій Андрухович «Радіо Ніч». В авторському виконанні (4 серії
по 20 хв);
− Тамара Горіха Зерня «Доця». Читає актриса Римма Зюбіна (33 серії
по 20 хв);
− Павло Загребельний «Диво». Читає заслужений артист України Борис
Лобода (110 передач по 20 хв);
− Тетяна Белімова «Вільний світ». Читає авторка (27 передач по 20 хв)
− «Різдвяні оповідання».
Унаслідок мистецького конкурсу, який відбувся протягом 2021 року, для
виробництва програми «Аудіокнижка» підготовлено 12 сценаріїв, кожен з яких
стане основою для щонайменше 10 серій програми.
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Особливими ефірними подіями «Радіо «Культура» 2021 року стали
музичні спецпроєкти, створені, зокрема, у рамках міжнародних проєктів ЄМС.
Яскравий приклад – спецпроєкт «Жінки в музиці», у рамках якого було
адаптовано 7 програм, отриманих шляхом співпраці з ЄМС, а також створено ще
7 передач оригінального змісту, присвячених долям українських композиторок.
Важливим у контексті співпраці з ЄМС був спецефір 25 липня – відкриття
Байройтського фестивалю, яке «Радіо «Культура» транслювало вперше. Він
розпочався прем’єрою нової постановки опери «Летючий голландець» з
оркестром під керівництвом всесвітньовідомої української диригентки Оксани
Линів.
«Радіо «Культура» долучилося також до проєкту ЄМС до Міжнародного
дня ромів, підготувавши дві фонограми «Gypsy Lyre», які прозвучали на
8 радіостанціях світу.
У межах щоденної взаємодії з ЄМС редакція художнього фонду та
обмінних передач за безпосередньою участю художніх колективів Українського
радіо, команди Будинку звукозапису Українського радіо та колег, які опікуються
позастудійними трансляціями, підготувала низку концертних програм для
обмінної бази ЄМС. Ця робота дає змогу Суспільному реалізовувати функцію
представника культурної дипломатії та знайомити світову публіку зі здобутками
українських музикантів. Такими програмами в цьому році стали:
− «Симфонічний мейнстрим. Моцарт» у виконанні
академічного симфонічного оркестру Українського радіо;

Заслуженого

− хоровий марафон за участю Хорової капели Українського радіо;
− концерт Людмили Монастирської та Заслуженого академічного
симфонічного оркестру Українського радіо;
− серія сонат Людвіга ван Бетховена у виконанні піаніста Юрія Кота;
− концерт «Максим Березовський-275» у виконанні камерного ансамблю
«Київські солісти» під орудою Кирила Карабиця;
− «Казки Гофмана». Запис прем’єри в Національній опері України;
− концерт Національного симфонічного оркестру України, відкриття 32-го
Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест»;
− духовна музика від класики до сучасності у виконанні капели «Думка»;
− концерт хору «Київ» на «Київ Музик Фест».
Загалом протягом 2021 року українські записи за обміном з ЄМС
замовляли 27 разів. Серед замовників: радіостанції Великої Британії, Німеччини,
США, Італії, Норвегії, Швеції, Данії, Польщі, Португалії, Латвії, Румунії,
Ірландії, Нової Зеландії, Бразилії, Австралії, Греції, Молдови. Найбільш
популярним замовленням стали записи «Gypsy Lyre», надані в рамках проєкту
«Celebrating Romani Culture» (8 замовлень), а також запис концерту «Максим
Березовський-275» (9 замовлень). Не втрачає популярності минулорічний запис

155

«Різдвяні симфонізми» (7 замовлень протягом 2020 року, 6 замовлень –
2021 рік).
У 2021 році здійснено нові записи в Будинку
звукозапису, Національній філармонії, Музичній
академії та на інших майданчиках, тобто було
створено належний контент для підготовки до
надсилання в базу обміну ЄМС. Варто також
зауважити, що редакція музичних передач
працювала над створенням спецпроєктів, зокрема:
− спецпроєкт
«Київський
авангард»,
присвячений музиці Валентина Сильвестрова,
Леоніда Грабовського, Володимира Загорцева,
Володимира Губи;
− 4-серійний спецпроєкт до 130-річчя від дня
народження Сергія Прокоф’єва;
− спецпроєкт
Яремчука».

«День

творчості

Назарія

Радіо «Промінь»
2021 рік для «Радіо «Промінь» став роком вдалої адаптації до сучасних
динамічних змін і періодом оновлення контенту, урізноманітнення форм подачі
інформації та способів її доправлення до слухачів. Традиційно велику увагу
команда приділяла якості нових програм і можливостям залучення додаткових
слухачів за допомогою спецпроєктів та присутності бренду «Суспільне / «Радіо
«Промінь» на концертах, фестивалях, івентах, які цікавлять цільову аудиторію
радіоканалу.
Підсумком цього року може стати також кількість населених пунктів, у
яких зазвучало «Радіо «Промінь»: на грудень 2021 року повноцінне мовлення
ведеться у 62.
У новому сезоні 2021 року слухачі «Радіо «Промінь» мали змогу оцінити
не лише новий контент, а й оновлене звучання ефірного «одягу» радіостанції:
новий пакет джинглів, ланерів та решти ефірних елементів, які віддзеркалюють
зміни в українській музиці, а отже, зміни в загальному плейлісті молодіжного
Суспільного мовника.
2021 рік відзначився для «Радіо «Промінь» не лише оновленням програм,
а й збільшенням кількості прямих трансляцій в ефірі: у День Незалежності на
«Радіо «Промінь» відбулася пряма трансляція з НСК «Олімпійський»
концерту «ДНК – День народження країни», півфінали та фінал конкурсу
«Євробачення-2021» також транслювалися наживо з коментарями ведучих
«Радіо «Промінь» зі студії на Хрещатику, 26. Саме ці трансляції стали лідерами
за кількістю переглядів у соцмережах на сторінках радіостанції.
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«Радіо «Промінь» стало офіційним радіопартнером знакових спортивних
змагань: футбольного чемпіонату «Євро 2020», XXXII Літніх Олімпійських ігор
у Токіо та трансляцій Кубка світу з біатлону 2021/2022. До кожної із зазначених
спортивних подій команда розробляла окрему серію радіопрограм, які б дали
змогу слухачеві бути не лише в курсі оперативних спортивних подій, а й
збільшити кількість історичної та пізнавальної інформації в ефірі радіостанції:
«Олімпійські stories», «Спорт. Екстра-епізоди» та «Великий біатлон».
Упродовж Євро-2020 слухачі мали змогу простежити разом із ведучими
20 найважливіших прямих трансляцій футбольного чемпіонату. А з 23 липня по
8 серпня щоденно в ефірі «Радіо «Промінь» були прямі включення з Токіо
спортивного кореспондента Костянтина Дульцева.
Саме завдяки «Радіо «Промінь» вперше в історії українського
радіомовлення футбольні трансляції
коментувала жінка Галина Вініченко.
Вона дебютувала 15 червня під час
трансляції
матчу
Євро-2020
Угорщина – Португалія. І згодом
разом із п’ятьма коментаторами
спортивної редакції «Радіо «Промінь»
Галина успішно проводила ефіритрансляції з біатлону та готувала
спортивні випуски новин і тематичні
спортивні рубрики в шоу «РанокРRO».
Не збавляє обертів і унікальне в українському радіопросторі футбольне
шоу на «Радіо «Промінь» «Футболоманія»: двічі на тиждень в ефірі радіостанції
обговорюються найважливіші теми з топовими футбольними експертами.
У травні 2021 року в ефірі «Радіо «Промінь» та на сторінках соцмереж
стартував проєкт «Позиція» – перший мультимедійний «твіттер». У його рамках
«Радіо «Промінь» стало майданчиком, де музиканти та інші митці, лідери
молодіжних думок, висловлюють свою позицію щодо повідомлень з
інформаційної стрічки та свій погляд на різні події, що відбуваються в Україні та
світі. Серед спікерів, які вже поділилися своїми думками, – Мирослав Кувалдін
(«The ВЙО»), Марина Круть, Олег Михайлюта, Олександр Сидоренко, Сергій
Танчинець («Беz Обмежень»), Олег Скрипка («Воплі Відоплясова»), Валерій
Харчишин («Друга Ріка»), Саша Кольцова, Марія Бурмака, Тарас Чубай, Тарас
Тополя («Антитіла»), Олександр Чемеров, Іван Леньо («Козак System»), Сергій
Жадан, Сергій Присяжний («Мотор’ролла»), Олег Собчук («СКАЙ»), Jerry Heil,
Дмитро Шуров («Pianoбой»), Сергій Фоменко (Фома), Юрій Юрченко (Yurcash)
(загалом понад 50 персон). Пул артистів постійно доповнюється, надалі в проєкті
планується участь телеведучих, акторів – соціально активних представників
креативних індустрій, чия думка буде цікава слухачам радіо та глядачам stories.
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2021 року на «Радіо «Промінь» завершився 5-й сезон програми «Антологія.
Український альбом» – це радіоісторії становлення українського шоу-бізнесу в
персоналіях. Слухачі почули розповіді з перших уст про 11 знакових альбомів
української музики: Тартак – «Система нервів», Нумер 482 – «Кавай»,
Фактично самі – «Lo-Fi TRавми», Бумбокс – «Меломанія», Крихітка –
«Рецепт», Вагоновожатые – «Вассервага», Panivalkova – «Донтворі», Dakh
Daughters – «Air», Гапочка – «Необхідна», Pianoбой – «Хісторі», Юркеш –
«Менуети».
У квітні 2021 року на «Радіо «Промінь» стартував музичний проєкт
«Босоніж» від головної музичної редакторки радіостанції Лариси Клюєвської та
DJ LeoLevsky. У будні з 06:00 до 08:00 – пісні з форматного плейліста
радіостанції
в
особливій
динамічній,
енергійній
обробці: це ще один привід
почути, як драйвово може
звучати сучасна українська
музика.
В
ефірі
«Радіо
«Промінь»
упродовж
2021 року прозвучало понад
150 музичних прем’єр від
українських виконавців у
рамках програми «Промінь»
рекомендує». Слід зауважити,
що формат цієї програми
оновився: тепер є змога
розповідати про кожного виконавця, трек якого презентується, і в такий спосіб
занурювати аудиторію в простір української музики. До того ж про нові треки
слухачі дізнаються не лише слухаючи ефір радіостанції: одночасно з
аудіоверсіями запустили сторінку «Промінь рекомендує» на сайті «Суспільне
медіа / Культура» та сформували рекомендаційний плейліст для Spotify.
Протягом 2021 року «Радіо «Промінь» збільшило кількість програм, які
орієнтують слухачів у різних стилях нової української музики. «Музичні
новини» – щоденні ексклюзивні звукові повідомлення, інтерв’ю та коментарі
музикантів, продюсерів, аранжувальників.
Приємно, що в першому сезоні «Вікенду Нової Української Музики»
було презентовано понад 150 релізів українських артистів. Гостями прямих
ефірів проєкту стали Святослав Вакарчук, Jamala, Олег Скрипка, Alina Pash,
Христина Соловій, Дмитро Шуров, Валерій Харчишин, Jerry Heil, Олександр
Положинський, Sasha Chemerov, MamaRika, VovaZiLvova, Рома Майк, гурти
«KAZKA», «Cloudless», «Go_A», «Фіолет», «Скай», «Антитіла», «KALUSH»,
«Гапочка», «Тонка» та багато інших. А з жовтня 2021 року на «Радіо «Промінь»
стартував другий сезон проєкту «Вікенд Нової Української Музики» з ведучою
Ксенією Івась. З жовтня по грудень 2021 року в гостях «Вікенду Нової
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Української Музики» побувало 30 музикантів, створено 13 подкастів; на сайтах
ukr.radio та suspilne.media опубліковано 16 інтерв’ю. У такий спосіб на прикладі
одного проєкту команда «Радіо «Промінь» запровадила повний цикл дистрибуції
інформації від радіоефіру до
мультимедійних платформ.
У
травні
2021 року
на
молодіжному каналі Суспільного
мовника почав виходити оновлений
варіант топової та історично
впізнаваної
програми
«Радіо
«Промінь»
«Хіт-парад
12-2»
(перший український чарт, який виходив на радіостанції в 90-ті роки). Це стало
результатом рішення відродити легендарну програму з новими
ведучими – Світланою Берестовською та Єгором Прищепкіним, а також
оновленим складом експертів. Щотижня протягом години в ефірі звучать 12
пісень, за які можна проголосувати на сайті «Радіо «Промінь». Крім пісень та
коментарів експертів, у програмі звучить рубрика «Stories», у якій ведучі разом
з експертами та слухачами згадують одну з композицій, що посідала перше місце
в хіт-параді в 90-ті роки. Зв’язок з минулим і формування майбутнього – в
одному хіт-параді ексклюзивно на «Радіо «Промінь».
У 2021 році «Радіо «Промінь» успішно продовжило радіоадаптацію
відомих і популярних серед слухачів продуктів: радіоверсій телевізійних
проєктів – шоу «Телебачення Торонто» «#@₴?$0» з Майклом Щуром;
українську адаптацію британського шоу «Selector» (спільний проєкт «Радіо
«Промінь» та British Council).

Цього року слухачі «Радіо «Промінь» мали змогу не лише почути новий
сезон радіостендапшоу «Гомін OUT», а й побачити його за межами радіостудії:
за інформаційної підтримки «Радіо «Промінь» відбувся виїзний виступ ведучихстендаперів у популярному київському клубі.
Також «Радіо «Промінь» не залишило поза своєю інформаційною
підтримкою українських музикантів: навіть у період пандемії, коли концертів
було обмаль, радіостанція стала головним радіопартнером ювілейного концерту
до 20-річчя групи «СКАЙ», сольного виступу Каті Chilly, долучилася до
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інформаційної підтримки рок-опери «Тарас Бульба» та фестивалю
«Бандерштат». Адже підтримувати неординарні та значимі музичні проєкти, які
впливають на розвиток українського суспільства, – складова частина місії
Суспільного мовника.
2021 року «Радіо «Промінь» підготувало низку спецпроєктів до пам’ятних
та історичних дат: до вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру – «Цінуй
життя кожного», до Дня пам’яті жертв голодоморів – «Свідчення, збережені в
архівах», до Дня Конституції – «Читаємо головний закон разом», до Дня
української мови та писемності – «Ми з тобою однієї мови». Вони виконують
історично-просвітницьку місію, але створюються з урахуванням особливостей та
потреб молодіжної аудиторії.
Важливим показником цікавості до радіопродукту, який створює
молодіжний суспільний радіомовник, є цьогорічний «Практикум на
Суспільному», під час якого «Радіо «Промінь» було фаворитом серед студентів
українських вищих навчальних закладів. Це підтверджує, що контент, який
створює радіостанція, має відгук серед прогресивної української молоді.
Творчо-виробниче об’єднання «Музика»
Упродовж 2021 року створено високоякісний контент для усіх платформ
Суспільного мовника, який відповідає найвищим професійним художньомистецьким стандартам і запитам аудиторії. Зокрема, в умовах карантинних
обмежень з початку 2021 року зусилля були спрямовані на створення
високоякісних студійних записів до фонду Українського радіо – записано
55 визначних творів української та світової музики.
Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під
орудою головного диригента та художнього керівника Володимира Шейка,
якого цього року обрано в члени-кореспонденти Національної академії мистецтв
України, провів низку концертів у рамках проєкту «Концерти без публіки» за
участю
провідних
виконавців
України, під час яких було здійснено
трансляційні записи, створено якісний
відеоконтент.
У періоди послаблення обмежень
музичні колективи брали участь у
концертному житті країни, створювали
власні мистецькі заходи та концерти.
Заслужений академічний симфонічний
оркестр, Академічний хор, Академічний
оркестр народної та популярної музики Українського радіо брали активну участь у
двох головних фестивалях академічної музики в Україні – Міжнародному
фестивалі «Київські прем’єри сезону» та «Київ Музик Фест». У виконанні
колективів прозвучали твори видатних вітчизняних композиторів-сучасників:
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Є. Станковича, Л. Дичко, Г. Гаврилець, Б. Кривопуста, О. Щетинського,
О. Скрипника, за участю провідних вокалістів України – солістів національної опери.
Симфонічний оркестр продовжив активний розвиток раніше
започаткованих успішних концертних медійних проєктів «Симфонічний
Мейнстрим» та «Я – Віртуоз!», збагативши їх новими темами та ідеями.
Для проєкту «Симфонічний Мейнстрим в радіоефірі» вперше в Україні
було здійснено аранжування для симфонічного оркестру найкращих пісенних
творів видатного українського композитора-пісняра Володимира Івасюка.
Проєкт «Я – Віртуоз» є платформою для національного відбору на
міжнародний конкурс Eurovision Young і корелюється з його віковим цензом. У
2021 році поряд з вже наявними було створено новий формат національного
проєкту «Я – Віртуоз! Династія» за участю юних віртуозів – переможців
престижних міжнародних конкурсів та їхніх зіркових батьків – провідних
музикантів України. Мета цього формату – презентувати тяглість поколінь у
провідних мистецьких родинах України як основу для збереження креативного
генофонду та розквіту українського мистецтва.
Симфонічний оркестр Українського радіо також підготував і презентував
в Києві масштабний міжнародний проєкт – прем’єру нової опери «Фіви»
відомого українського композитора Івана Небесного.
Академічна хорова капела Українського радіо у 2021 році організувала
масштабні медіапроєкти у співтворчості з провідними солістами та колективами
України, а також записала до фонду Українського радіо близько 20 творів: від
хорових мініатюр до кантатно-ораторіальних творів.
Колектив започаткував масштабний цикл медіапроєктів «Постаті».
Презентація проєкту відбулася 15 липня у співтворчості з Національним
симфонічним оркестром України та солістами Національної опери Тарасом
Штондою та Анатолієм Погребним. Прем’єрне виконання проєкту було
присвячено 30-річчю незалежності України.
Активно розвивалися раніше започатковані мистецькі проєкти
Академічного хору Українського радіо «Зустріч епох» та «Різдвяні історії».
Серед інших визначних досягнень – участь колективу в Національному
марафоні до 30-річчя незалежності України (Співоче поле).
Крім того, Академічний хор
здійснив низку записів до фонду
Українського радіо:
− твори
Д. Бортнянського,
А. Веделя, Л. Дичко, Г. Гаврилець,
Б. Кривопуста,
О. Щетинського,
О. Скрипника, Л. Етінгера, Т. Чабан,
В. Сіренка, А. Дворжака та інших;
− до
150-річчя
від
дня
народження Лесі Українки виконано й
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записано хоровий концерт Лесі Дичко «Слово» у 6 частинах для солістки,
мішаного хору та партії фортепіано;
− до 270-річчя від дня народження Дмитра Бортнянського виконано й
записано хоровий концерт № 44;
− до 30-річчя незалежності України підготовлено та реалізовано знакові
твори видатних митців України.
Академічний оркестр народної та популярної музики у 2021 році
продовжив вдосконалювати свою майстерність та пошук нових форм у творчій
діяльності.
Задля поповнення фонду Українського радіо здійснено низку записів із
провідними співаками України: Тарасом Штондою, Людмилою Монастирською,
Сусанною Чахоян, Наталією Николаїшин, Олександром Бойком та ін.
Найяскравішими подіями в концертному житті оркестру у 2021 році стали
трансляційні записи творчих проєктів: «Українські візерунки», «Чарівна музика
душі», «КоКо Меланж етно-XXI», концерт до 30-річчя незалежності України,
«Незабутні мелодії», «Музичний вернісаж» з циклу «Молоді й талановиті».
Активно розвивався раніше започаткований проєкт «Молоді й талановиті», що
знайомить з талантами молодої української мистецької генерації.
Започатковано та проведено два масштабних концертних циклічних
проєкти, що презентують камерну музику та видатних мистецьких особистостей
України, – «Шедеври» та «Бенефіс». Загалом упродовж року в рамках цих двох
проєктів було з успіхом проведено 14 концертів.
У 2021 році Будинок звукозапису Українського радіо став базовою
платформою для проведення започаткованих Національною спілкою
композиторів України головних національних і міжнародних фестивалів
академічної музики. Зокрема, у червні було проведено Міжнародний фестиваль
«Київські музичні прем’єри» (7 концертів), а у вересні – жовтні –
Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест» (10 концертів). Фестивалі
представили широкому загалу українську камерну, хорову, симфонічну та
фортепіанну музику за участю видатних виконавців із забезпеченням онлайнтрансляції в інтернет-мережі. Крім того, цього року в Будинку звукозапису
відкрили постійно діючу арт-галерею, що створює особливий арт-простір і
водночас працює на позитивний імідж Суспільного мовника.
Також варто зауважити, що вперше за останні 30 років проведено ремонт
музичних інструментів, що дасть змогу підвищити якість звучання.
Творчо-виробниче об’єднання «Радіо-Продакшн»
Упродовж року створено понад 150 текстових матеріалів для наповнення
сайтів ukr.radio та suspilne.media на основі аудіоінтерв’ю VIP-гостей радіоканалів
Суспільного, серед яких міністри, депутати, учасники мінського переговорного
процесу, спортсмени та діячі мистецтва.
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У зв’язку зі створенням редакції мовлення «Українське радіо. Крим»
розроблено та забезпечено відповідні технологічні процеси для наповнення сітки
мовлення (у тому числі радіопередачами кримськотатарською мовою).
Упродовж 2021 року частково відремонтовано застаріле ефірне
обладнання центральної апаратної з метою продовження терміну його

експлуатації. Проведено аварійний ремонт звукового пульта ефірної студії
головної редакції програм іноземними мовами. Завдяки придбанню нового
пульта змонтовано нову ефірну апаратну для радіоканалу «Українське радіо».
Серед річних здобутків – забезпечення якісних трансляцій футбольного
чемпіонату «Євро-2020» на «Українському радіо» та «Радіо «Промінь»
відповідно до нових протоколів UEFA. Крім того, створено протокол
автоматичного резервування каналів зв’язку та ефірних апаратних радіо,
модернізовано технологічну карту мовлення «Радіо «Промінь».
Виготовлення позастудійної радіомовної продукції
Упродовж 2021 року забезпечено 292 виїзних студії. Серед здобутків варто
відзначити:
• Здійснення прямих трансляцій за технологією IP Streaming
За допомогою технології здійснення прямих трансляцій у цифровому
форматі, реалізованому на апаратному рівні, виконані замовлення із
забезпечення включень у прямі ефіри в режимі виїзної студії для висвітлення
головних культурних та суспільно-політичних подій України. У цьому
переліку – прямі трансляції тижневого марафону «Радіо «Культура» з
«Книжкового Арсеналу», 3-денна виїзна студія «Радіо «Культура» в проєкті
«150 імен Лесі», присвяченому 150-річному ювілею Лесі Українки. На
замовлення «Радіо «Культура» були організовані відрядження для здійснення
прямих трансляцій виїзних студій із фестивалів «Book Forum» (Львів) та
«Meridian Czernowitz» (Чернівці).
• Здійснення включень до прямого ефіру регіональних радіостудій
Суспільного (80 включень)
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Ця технологія дала змогу технічно реалізувати проєкт «Вся країна»
(«Українське радіо») та виконати включення до прямих ефірів передач «Радіо
«Культура». Нововведенням цього року стала пілотна реалізація технічного
зв’язку зі студією в Харкові, що спростило комунікацію між харківською студією
та продюсером в ефірній апаратній на Хрещатику, 26.
• Здійснення
трансляцій
та
записів
зі
стаціонарних
і
напівстаціонарних трансляційних пунктів
Проводилися прямі трансляції сесій та парламентських слухань з
Верховної Ради України (100 включень), урочистостей до Дня Державного
Прапора та Дня Незалежності України. Здійснено також записи й трансляції
концертів музичних колективів у Національній філармонії України,
Національній музичній академії та Національній опері України. Для суспільнополітичних програм «Українського радіо» здійснено виїзні записи інтерв’ю з
представниками Верховної Ради, Кабміну та іншими діячами. Упродовж року
здійснено технічний супровід численних заходів у Київському хабі Академії
суспільного мовлення та презентацій мультимедійного новинного простору
NewsHouse на Хрещатику, 26.
• Співпраця з ЄМС
Довготривалий процес отримання, інсталяції, налагодження та тестування
новітнього технологічного обладнання завершився успішним долученням до
новітньої системи «Eurovision Flex». Це дало змогу здійснювати обмін із
закордонними радіостанціями ексклюзивним контентом на новому рівні. Крім
вже традиційної для слухачів «Радіо «Культура» прямої трансляції 01 січня
2021 року «Новорічного концерту» з Віденської філармонії (Wiener
Philharmoniker), здійснено трансляцію концерту з відкриття Байройтського
фестивалю (Bayreuther Festspiele). У рамках співпраці з ЄМС протягом року
забезпечено участь у численних Zoom-зустрічах координаційних інженерів
Єврорадіо. Крім переймання досвіду від європейських колег, фахівці підрозділу
отримали тестові акаунти доступу до EBU SIP серверів, що дасть змогу
застосувати отриману теоретичну інформацію на практиці для реалізації
майбутніх прямих включень в ефіри радіоканалів Суспільного мовника.
• Відновлення системи обробки онлайн-замовлень із позастудійного
виробництва
У 2021 році через збій застарілого серверного програмного забезпечення
виконано величезний обсяг робіт з метою відновлення та покращення
функціонування «Дайджесту Радіо». Унаслідок цього на сьогодні доступ до
системи обробки замовлень відкрито для клієнтів, які перебувають за межами
локальної мережі Суспільного, а заявку на позастудійне виробництво можна
оформити безпосередньо з інтерфейсу оновленого програмного забезпечення.
Загалом 2021 рік став роком ефірного оновлення для всіх радіоканалів
Суспільного як у контентному, так і в технологічному плані.
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РЕГІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ
• Реалізація Концепції регіонального мовлення 2020–2021 років:
− ефективне використання виробничих потужностей відповідно до нових
способів доставки сигналу (забезпечення функціонування системи накопичення
та розповсюдження контенту);
− проєктне виробництво та переорієнтація
відповідно до принципів міжрегіональної платформи;

власного виробництва

− підвищення впливовості та впізнаваності філій у регіонах.
• Ефективне використання виробничих потужностей
За допомогою ПТС, які працюють на всю регіональну мережу, впродовж
2021 року було забезпечено 78 різноманітних трансляцій з різних міст України.
Найбільш популярними стали:
– релігійні трансляції з регіонів: божественна літургія з нагоди Різдва
Христового (UΛ: ЗАПОРІЖЖЯ), богослужіння в Катедральному соборі Успіння
Пресвятої Богородиці (UΛ: БУКОВИНА), урочиста літургія з нагоди Христового
Воскресіння (UΛ: ЛЬВІВ);
– спортивні трансляції з регіонів: міжнародні змагання зі спідвею
(UΛ: РІВНЕ), чемпіонат України з автокросу та змагання з мотоболу
(UΛ: БУКОВИНА), національні змагання зі спортивного бального танцю
(UΛ: ЗАПОРІЖЖЯ);
– музичні та культурно-мистецькі трансляції з регіонів: Батурин-фест
«Шабля» (UΛ: ЧЕРНІГІВ), фестиваль українського духу «Бандерштат»
(UΛ: ВОЛИНЬ), «Франко Re:volution» (UΛ: ЛЬВІВ), фестиваль «Джаз на
Дніпрі» (UΛ: ДНІПРО).

• Ранкове шоу «Ранок на Суспільному»
Телевізійний проєкт, що стартував у липні 2020 року і щоранку об’єднує
країну, надаючи слово героям з різних її куточків, отримав новий простір для
розвитку. Перша виїзна студія міжрегіонального ранкового шоу «Ранок на
Суспільному» відбулася в м. Одесі. У серпні 2021 року команда проєкту
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перемістилася зі столиці до м. Одеси і
впродовж 2 тижнів видала 10 прямих
ефірів безпосередньо з вуличної
центральної локації. Виїзна студія
отримала власну назву «Ранок на морі».
У 2022 році заплановано розширити
географію проєкту. Цим проєктом
регіональне суспільне мовлення на
практиці демонструє близькість до своєї
аудиторії та просуває якісний медіаконтент на регіональному рівні.
Крім цього, із залученням команди були здійснені додаткові трансляції:
Greening of the Planet (висадження дерев мільйоном людей за добу), Global
Teacher Prize Ukraine, до Дня Гідності та Свободи, Adami pitching та ін.

• Концерт «Незалежність єднає»
Перший міжрегіональний концерт «Незалежність єднає» було виготовлено
завдяки участі всіх регіональних філій із
постпродакшеном у м. Києві. Мета
проєкту – ознайомити
широку
аудиторію з локальними гуртами,
відкрити нові таланти та зібрати разом
молодих виконавців. Для концерту
силами Суспільного записано понад
20 композицій і створено презентаційні
ролики кожного регіону. Тривалість концерту – 1 год 45 хв.
• Проєкт «Обличчя»
Окрім виробництва базового контенту в межах Концепції регіонального
мовлення, підготовлено, відзнято та видано в ефір 50 програм проєкту
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«Обличчя» – про сучасних українських письменників, режисерів, акторів,
художників, науковців та інших творчих людей. Усі програми транслюються на
всі регіональні філії. Гостями ефірів стали, зокрема: режисер Ахтем Сеітаблаєв,
книговидавець та автор Іван Малкович, а письменник Андрій Кокотюха
презентував в ефірі програми свою нову книгу.
Спеціальний ефір «Обличчя української
книги», присвячений українській книзі та
книговидавництву, – прямоефірний двогодинний
марафон, який об’єднав київську студію та
майданчики, організовані UΛ: БУКОВИНА та
UΛ: ДНІПРО на книжкових фестивалях у цих
містах.
• Проєктне виробництво та переорієнтація власного виробництва
відповідно до принципів міжрегіональної платформи
Виробництво 42 проєктів-переможців конкурсного відбору «Створюй із
Суспільним». Усі проєкти адаптовані для сприйняття людей з інвалідністю.
• UΛ: СУМИ
«Глушина на кордоні»
(8 випусків);
«Край пригод» (12 випусків);
«Мамо, йду в актори»
(12 випусків);
«Сковорода. Гастробайки»
(12 випусків);
«Доступно про медицину:
пацієнти» (7 випусків).

• UΛ: ДНІПРО
«Правдоборці» (10 випусків);
«Сильні» (12 випусків);
«Діагноз: вільні» (8 випусків).

• UΛ: ХЕРСОН
«Херсонська бавовна, або Невдалий
радянський експеримент»
(4 випуски);
«Шлях крізь культури» (8 випусків).
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• UΛ: ВІННИЦЯ
«Покоління. Паралелі»
(12 випусків).
• UΛ: БУКОВИНА
«Радянський бруталізм»
(12 випусків);
«Ок, я тобі поясню» (12 випусків).

• UΛ: ВОЛИНЬ
«Українське підпілля на Волині»
(4 випуски).
• UΛ: КИЇВ
«Люди Є» (12 випусків);
«Поліські тенета» (4 випуски);
«Їхав грек» (8 випусків).
• UΛ: ЧЕРНІГІВ
«Дихайте глибше!» (12 випусків).

• UΛ: ДОНБАС
«Голоси Донбасу» (12 випусків);
«Надазовські греки»;
«Ас Васілевун Румей!» (4 серії).
• UΛ: ОДЕСА
«Їсторія» (12 випусків);
«Зникаючі села» (12 випусків);
«Сімейний портрет» (13 випусків).
• UΛ: ЗАКАРПАТТЯ
«Між світами» (12 випусків).
• UΛ: КРОПИВНИЦЬКИЙ
«Баба Єлька. Експедиція на піч»
(12 випусків).
• UΛ: КРИМ
«Ханимлар / Жінки» (4 випуски).
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• UΛ: ЗАПОРІЖЖЯ
«Переможці» (12 випусків).

• UΛ: ПОДІЛЛЯ
«Вчитель» (12 випусків).

• UΛ: ЧЕРКАСИ
«Віднесені водою» (4 випуски);
«Народжені рікою» (8 випусків).

• UΛ: ТЕРНОПІЛЬ
«Історії (не)забутих сіл
Тернопільщини» (24 випуски);
«Мистецтво жити» (12 випусків);
«Мандрівка довоєнним
Тарнополем» (12 випусків).

• UΛ: ЖИТОМИР
«Між життям та смертю»
(8 випусків);
«Чеське коріння» (8 випусків);
«Голоси Полісся» (8 випусків).
• UΛ: ЛЬВІВ
«Праця, втрата, досвід:
(пост)індустріальні біографії міста»
(5 випусків);
«Мандри з Богданом Волошиним»
(5 випусків);
«На згадку» (4 випуски).

• UΛ: ХАРКІВ
«Умандрували» (12 випусків).
• UΛ: КАРПАТИ
«А хто навчить бабусю?».
• UΛ: РІВНЕ
«За покликом серця» (12 випусків).
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Створюй із Суспільним.
Розслідування
Виробництво 6 проєктів-переможців
конкурсного відбору. Всі проєкти
адаптовані для сприйняття людей з
інвалідністю.
UΛ: РІВНЕ
«Четверта влада» (5 випусків).
UΛ: ЛЬВІВ
«#інсайд» (6 випусків).
UΛ: ЧЕРКАСИ
«Лакмус» (8 випусків).
UΛ: СУМИ
«Під прицілом» (8 випусків).
UΛ: ВОЛИНЬ
«Червона лінія» (7 випусків).

UΛ: МИКОЛАЇВ
«Четверта влада» (6 випусків).
Виробництво 25 спеціальних
творчих тематичних проєктів із
частковим залученням аутсорсингу.
Всі проєкти адаптовані для
сприйняття людей з інвалідністю.
UΛ: БУКОВИНА
«Народження» (26 хв);
«Цидулки про гуцулів» (52 хв);
«Свої: українці у Молдові» (52 хв).
UΛ: ТЕРНОПІЛЬ
«Печерні» (52 хв);
«Двоколісні історії» (52 хв).
UΛ: ЧЕРНІГІВ
«Українська музика в архітектурі»
(52 хв);
«30 х 30. Уроки незалежності»
(90 хв).
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UΛ: ХЕРСОН
До 77-ї річниці депортації
кримських татар з Криму
«Пам’ятаємо. 1944» (52 хв).
UΛ: МИКОЛАЇВ
«Під вітрилами: жіноча команда»
(26 хв).
UΛ: ЧЕРКАСИ
«Хроніки черкаського джазу»
(52 хв);
«Сільське кіно Владислава
Чабанюка» (26 хв).
UΛ: ДНІПРО
«Колискові Дніпропетровщини»
(26 хв).
UΛ: ПОДІЛЛЯ
«Покоління «Золотої алеї» (52 хв).
UΛ: ПОЛТАВА
«У кралі коралі» (26 хв);
«Несумні вихідні» (26 хв).
UΛ: ЗАПОРІЖЖЯ
«Запорожжя на смак» (52 хв).

UΛ: КАРПАТИ
«Василь Стефаник. Новели-ли-стисни» (52 хв).
UΛ: ЛЬВІВ
«Карпатське море. Історія одного
«потопу» (52 хв);
«Зоря благодатна» (60 хв).
UΛ: ЖИТОМИР
«Коли не повернувся з війни»
(26 хв).
UΛ: РІВНЕ
«Дорога смерті Рівне – Сосонки»
(26 хв).
UΛ: СУМИ
«Кулінарна книга Голодомору»
(52 хв).
UΛ: ПОДІЛЛЯ
«Цимес подільської кухні» (52 хв).
UΛ: КРОПИВНИЦЬКИЙ
«Кіровоградщина: життя на урані»
(52 хв).

• Центральна дирекція
«Покоління без (перекреслено) війни» (52 хв).
Також власними силами виготовлено локальні та міжрегіональні проєкти:
1. Міжпрограмки «Українською – вільно».
2. Спецпроєкт «Дитячі портрети».
3. Спецпроєкт «Це я».
4. Спецпроєкт «На місцевості».
5. Спецпроєкт «6 фактів про козаків».
6. Спецпроєкт «Вакцинуй своїх».
7. Міжпрограмки до Дня музею космонавтики.
8. Міжпрограмки «Народні будинки».
9. Міжпрограмки «Це Україна. Це ми».
10. Спецпроєкт «Професія, якої не існує».
11. Цикл відеоекскурсій «Хортиця онлайн 2021».
12. Спецпроєкт «Де є бої – там є герої».
13. Спецпроєкт «Дзвони Лемківщини».
14. Ролики-експлейнери «Іловайськ-2014».
15. Спецпроєкт «Обличчя Незалежності».
16. Спецпроєкт «Один із Сотні».
17. Спецпроєкт «Шум твого міста».
18. Спецпроєкт «Дихати» до Дня лікаря.
19. Спецпроєкт «Промова» до Дня Української писемності.
20. Спецпроєкт «Всі разом творимо Україну» до Дня культурного
різноманіття.
21. Спецпроєкт «Читай Лесю» до 150-річчя з дня народження Лесі
Українки.
22. Міжпрограмки «Театри України».
23. Спецпроєкт «Що ти знаєш про Миколайчука?».
24. Спецпроєкт «Театр. Як це працює» до Міжнародного дня театру.
25. Спецпроєкт «Поміж нас» (вірші українських поетів жестовою мовою).
26. «Танцюємо вдома» (відеоролики).
27. Спецпроєкт до 95-річчя «Українського радіо. Дніпро».
28. Фестиваль танців «Космічний свінг».
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29. Спецпроєкт «Новорічний концерт на Суспільному».
30. Спецпроєкт «Люди Майдану».
31. Спецпроєкт «Де пам’ять не мовчить».
32. Спецпроєкт «Чому я вакцинуюсь».
• Створюй із Суспільним

Відкрито конкурс проєктів для локальних продакшенів на 2022 рік:
191 ідею телевізійних проєктів було подано на розгляд конкурсної комісії;
120
пройшли
відбір;

проєктів
технічний

75 проєктів
визначені переможцями й
плануються до
виробництва за умови
достатнього
фінансування
Суспільного у 2022 році.
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• Підвищення впливовості та впізнаваності філій у регіонах
Презентації проєктів:
Упродовж 2021 року відбулися допрем’єрні покази регіональних проєктів,
що виготовлені повністю або частково із залученням аутсорсингу.
Покази та обговорення проходили як у відкритому форматі з вільним
доступом (з дотриманням карантинних обмежень), так і на спеціальних
майданчиках (університети, військові частини тощо).
Деякі з презентацій відбулися поза межами обласного центру виробника
контенту. Так, до прикладу, проєкти Дніпровської філії були представлені
експертному колу в Києві, а проєкти Хмельницької та Кропивницької філій – у
м. Одесі.

Регіональне суспільне мовлення стало інформаційним партнером
локальних фестивалів, презентацій, долучивши до форумів своїх експертів та
панелістів. Зокрема, виступило основною платформою для прем’єрних показів
документального проєкту «Наші 30».
Восени 2021 року з метою найширшого інформування населення щодо
вакцинації проти COVID-19 філіями започатковано (зокрема, Львівською
філією) та проведено низку відкритих ефірів спільно з локальними медіа. Крім
цього, були проведені гарячі телефонні лінії із сімейними лікарями, фахівцями з
імунології та вакцинації.
Експертні зустрічі на Суспільному
Навесні 2021 року Суспільне започаткувало серію модераційних зустрічей
експертів з різних сфер. Першими темами для дискусійних досліджень стали
децентралізаційні процеси в Україні. Зустрічі проходили в режимі Chatham
House. Це дало змогу висловитися понад 50 фахівцям різних галузей щодо
викликів, з якими регіони України та Суспільне можуть зіткнутися найближчим
часом.

174

• Регіональні
підтримки

проєкти,

реалізовані

за

міжнародної

грантової

«Дебати» (грантовий проєкт «Збільшення участі громадськості у процесах
прийняття рішень на місцях, запускаючи дискусійні передачі у Тернопільській,
Чернігівській та Сумській областях»)
У 2021 році в трьох регіональних філіях Суспільного за підтримки
міжнародних партнерів запущено у виробництво дискусійні телевізійні проєкти
у форматі дебатів. Прем’єрний показ відбувався в прямому ефірі відповідної
філії – UΛ: СУМИ, UΛ: ЧЕРНІГІВ, UΛ: ТЕРНОПІЛЬ, а повтор транслювався на
всю регіональну мережу Суспільного.
Загальна кількість випусків становила 60.
Завдяки підтримці вдалось істотно поліпшити технічні спроможності
вказаних філій, було проведено низку промоактивностей і придбано
промопродукцію для популяризації брендів телеканалів у регіонах.

Гіперлокальна мережа Суспільного
Завдяки підтримці Королівства Нідерландів також вдалося запустити
проєкт, що започаткував роботу Суспільного мовника з гіперлокальними
аудиторіями. Пілотними регіонами
обрано Харківщину, Сумщину та
Чернігівщину.
Станом на кінець 2021 року
триває реалізація проєкту. Відбулися
30 польових візитів у громади
областей, набрано понад 150 охочих
до навчання, розпочато навчальний
процес. За результатами навчання із
громад буде обрано по 2 журналісти, з якими Суспільний мовник укладе
контракти для роботи у своєму регіоні. Вони отримають новітню техніку і
готуватимуть матеріали про життя в громадах для регіональних і національних
платформ.
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UΛ: КРИМ
Забезпечення мовлення українською та кримськотатарською мовами на
телевізійній платформі та українською, кримськотатарською, російською й
англійською – на сайті.
Окрім базового виробництва інформаційного та суспільно-політичного
контенту, упродовж 2021 року додатково виготовлено:
−

спецпроєкт (спецефір) «Кримська платформа» (хронометраж 7 год

40 хв);
−

спецпроєкт до Дня корінних народів (1 випуск, 52 хв);

спецефір до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
(1 випуск, 52 хв);
−

−

спецпроєкт до Дня спротиву російській окупації (1 випуск, 52 хв);

−

різдвяна вистава «Ніч проти Різдва» (1 випуск, 50 хв).

«Суспільне Крим» стало платформою для прем’єрних показів проєкту
«РУБІКОН: документальний фільм про Мустафу Джемілєва» та
документального фільму «SURGUNLIK».
З метою збереження кримськотатарської мови та залучення до питань
кримськотатарського народу ширшої аудиторії було здійснено закупівлю
аудіовізуальних творів для подальшого розміщення в ефірі телеканалу
UΛ: КРИМ та регіональних філій загальним хронометражем 160 год 23 хв
українською мовою та 160 год 23 хв кримськотатарською мовою.

176

МОВЛЕННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ
У поточному році
виробництво
проєктів
збільшено
удвічі
(у 2020 році – 4 проєкти,
у 2021 – 9).
Незважаючи
на
недостатні виробничі й
ресурсні
можливості,
спільно
з
командами
регіональних
редакцій
щоквартально
здійснювалася реалізація проєктів мовами національних спільнот та про
національні спільноти українською мовою, вектор національних спільнот і
корінних народів з мовлення не випадав.
Окрім соціальної значущості, проєкти мають високі показники перегляду
на UΛ: ПЕРШИЙ та digital-платформах.
Проєкти 2021 року
• Спецпроєкт власного виробництва «Зрозумій свого сусіда»
Шість історій до Міжнародного
дня рідної мови (21 лютого).
Журналісти Суспільного вивчають
мову своїх сусідів – національних
спільнот та корінних народів.
Учасники проєкту певний відтинок
часу прожили в румунському,
польському,
ромському,
грузинському, вірменському та гагаузькому мовних середовищах, спостерігаючи
за традиціями та вивчаючи мову.
Кількість випусків для телевізійної та digital платформ – 6.
Платформи: регіональні канали, UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА,
регіональні digital-платформи (Закарпаття, Одеса, Буковина).
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• Культурно-просвітницький
«Візуальний код»

тревел

з

елементами

реаліті

Дизайнерка вирушає в подорож
країною, фіксує та зберігає етнічне
вбрання
національних
спільнот
України у своїй колекції.
Шість випусків, окремо для
кожної платформи, а також тизер та
анонси до кожного випуску.
Хронометраж: 26 хв.
Платформи: регіональні телеканали, UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА;
digital-платформи: UΛ: ПЕРШИЙ (YouTube, Facebook, Instagram – адаптація
окремо для кожної).
Частка деяких випусків на каналі UΛ: ПЕРШИЙ (прем’єрний показ):
випуск від 26.06.2021 – 0,85%;
випуск від 22.05.2021 – 1,04%;
випуск від 20.07.2021 – 0,92%.
Caption video випуску про Марину Саркісян на Facebook: перегляди –
133 тис., поширення – 1,1 тис., коментарі – 180, вподобайки – 9,9 тис.
• Короткометражний документальний фільм «Невидима правда»
Три різні історії про життєві прагнення ромської
молоді різних соціальних статусів. Мета фільму: через
медіа встановити довіру та повагу між ромами й
українцями, сприяти зменшенню стереотипізації
ромської спільноти в суспільстві.
Хронометраж: 15 хв 50 с.
Платформи:
регіональні
телеканали,
UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА; digital-платформи:
UΛ: ПЕРШИЙ (YouTube, Facebook, Instagram –
адаптація фільму окремо для кожної, а також тизер).
Перегляди на YouTube – 24,7 тис.;
Перегляди caption video:
− серія про Анжеліку, перегляди – 1,2 млн, поширення – 1,2 тис.,
коментарі – 701, вподобайки – 23,2 тис.;
− серія про Моніку, перегляди – 1,4 млн, поширення – 2 тис., коментарі –
805, вподобайки – 37,8 тис.;
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− серія про Даніеля,
перегляди
коментарі – 38, вподобайки – 1,6 тис.

–

58,2 тис.,

поширення – 86,

Частка на каналі UΛ: ПЕРШИЙ (прем’єрний показ): 08.04.2021 – 1,04%.
Проєкт реалізовано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
• Спецпроєкт власного виробництва «Смачної паски»
Одинадцять випусків великодніх
рецептів
випічки
від
представників / представниць
національних спільнот із різних міст та сіл
України.
Хронометраж: 3–5 хв.
Платформи: регіональні телеканали,
UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА; digitalплатформи: UΛ: ПЕРШИЙ (YouTube,
Facebook, Instagram – адаптація окремо для
кожної).
Перегляди одного з випусків
(сімейний рецепт угорських пасок із печі до
Великодня) на YouTube: 1,4 тис.
• Серія експлейнерів власного виробництва «Що ви знаєте про..?»
(2-й сезон)
А якою була б Україна, якби не
її
багатонаціональне
населення?
Короткі експлейнери з фактами про
внески національних спільнот і
корінних народів у різні історичні
періоди в культуру, архітектуру,
медицину, мистецтво, журналістику,
літературу, місто- і паркобудівництво
України тощо. Кількість випусків – 8.
У них розповідається про словацьку, азербайджанську, молдовську, румунську,
болгарську, гагаузьку спільноти та про кримськотатарський та караїмський
корінні народи.
Платформи: регіональні телеканали; digital-платформи: UΛ: КУЛЬТУРА
(YouTube, Facebook, Instagram – адаптація окремо для кожної).
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• Спецпроєкт
виробництва «Закрутка»

власного

Готуємося до зими зі смаком за
автентичними рецептами з різних
куточків України. Сім випусків
рецептів-заготовок на зиму.
Платформи:
регіональні
телеканали; digital-платформи: UΛ: КУЛЬТУРА (YouTube, Facebook, Instagram –
адаптація окремо для кожної).
Перегляди на
кизилу – 18,65 тис.

YouTube

рецепта

кримськотатарського

варення

з

• Прямі включення до Міжнародного дня корінних народів (9 серпня)
Включення з м. Мелітополя (дисперсне
місце проживання корінного народу – караїмів)
у прямі ефіри проєктів: «Ранок на Суспільному»,
«Суспільна студія», в ефір «Українського радіо»
та спецпроєкт каналу UΛ: КРИМ.
Окремий випуск для digital-платформ
«Караїмка Софія Ялпачик мріє дослідити свій
родовід» (Facebook: перегляди – 233,9 тис.,
коментарі – 151,
вподобайки – 7,5 тис.,
поширення – 509. Instagram: перегляди –
2,2 тис.).
• Другий сезон загальнонаціонального проєкту «Відтінки України»
(вересень – грудень)
Цикл
документальних
сторітелінгових відеоісторій про
національні спільноти та корінні
народи
України.
Проєкт
про
мультикультурність країни, унікальні
таланти людей, які мешкають у різних
куточках нашої держави. Герої
говорять і українською, і мовою своєї
національної спільноти, зберігають
традиції своїх предків і шанують культуру всієї України.
Проєкт власного виробництва: координаційного центру та регіональних
редакцій мовлення нацменшин. Другий сезон проєкту показав кращі результати
за переглядами на каналі UΛ: ПЕРШИЙ.
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Кількість епізодів: 20, окремо
для кожної платформи, а також тизер
й анонс до кожного епізоду.
Хронометраж: 11–15 хв.
Платформи:
регіональні
телеканали,
UΛ: ПЕРШИЙ,
UΛ: КУЛЬТУРА; digital-платформи:
«Суспільне
Країна»
(YouTube,
Facebook, Instagram – адаптація
окремо для кожної).
Частка
деяких
випусків
проєкту на каналі UΛ: ПЕРШИЙ
(18+):
випуск від 27.11.2021 – 1,42%
(середня за добу – 1,13%);
випуск від 04.12.2021 – 0,62% (середня за добу – 1,74%);
випуск від 11.12.2021 – 1,18% (середня за добу – 1,36%).
Показники на digital-платформах на прикладі одного випуску (про
виробництво ковдр з овечої вовни родиною Топових – українських болгар):
YouTube: перегляди – 3,8 тис. Facebook: перегляди – 1,4 млн,
поширення – 2,1 тис., коментарі – 588, вподобайки – 27,4 тис.
• Соціальний проєкт «Свої»
(16 листопада – Міжнародний день
толерантності)
Проєкт «Свої» – це цикл
відвертих розповідей представників
різних
рас,
національностей,
віросповідань
та
сексуальних
орієнтацій, які демонструють, що
люди різні й можуть вирізнятися з натовпу, проте всі мають рівне право не
відчувати приниження та нерозуміння з боку суспільства. Герої історій розповіли
те, про що завжди мовчали.
Кількість випусків: 5, окремо для кожної платформи, а також тизер.
Платформи: регіональні телеканали, UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА;
digital-платформи: «Суспільне Країна» (YouTube, Facebook, Instagram –
адаптація окремо для кожної), радіоканал «Радіо «Культура» (виготовлення
окремих звукових доріжок).
Показники Facebook:
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«Історія Світлани Трифонової»: 303,9 тис. переглядів, 199 коментарів,
11,4 тис. вподобайок, 594 поширення. Регіони, де відео було популярним, –
Львівська область, м. Київ та Івано-Франківська область. Аудиторія:
жінки 35–44.
«Носить хіджаб та викладає релігію. Патімат Абдуллаєва»:
128,4 тис. переглядів, 355 коментарів, 759 реагувань, 25 поширень. Регіони
популярності й аудиторія – як у попередній історії.
«Не хоче відчувати себе чужинцем в Україні. Диедонне Нгелека»: 67,5 тис
переглядів, 108 коментарів, 937 реагувань, 80 поширень. Утримання аудиторії –
близько 11%. Аудиторія: 25–44, регіон популярності – як у попередній історії.
«Історія камінг-ауту від Джаса Богословського»: 25 тис. переглядів,
113 коментарів, 179 реагувань, 14 поширень. Утримання аудиторії – 13%. Регіон
та аудиторія популярності – як у попередній історії.
«Історія Петра Русаненка»: 23,8 тис. переглядів, 30 коментарів,
295 реакцій, 27 поширень.
Показники YouTube:
«Носить хіджаб та викладає релігію. Патімат Абдуллаєва»: 764 перегляди,
73 вподобайки та 17 коментарів. Середній час перегляду – 2:28, трафік –
Instagram та месенджери.
«Жити на повну і на рівних. Світлана Трифонова»: 533 перегляди,
30 вподобайок. Середній час перегляду – 2:37, трафік – Facebook.
«Не хоче відчувати себе чужинцем в Україні. Диедонне Нгелека»:
294 перегляди, 30 вподобайок.
«Бореться зі стереотипами щодо ромів за допомогою мистецтва. Петро
Русаненко»: 210 переглядів, 20 вподобайок. Середній час перегляду – 2:00,
трафік – Facebook та Instagram.
«Історія камінг-ауту від Джаса Богословського»: 149 переглядів та
17 вподобайок. Середній час перегляду – 2:11, трафік – Facebook, зі сторінки
каналу та плейліста.
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• «Відтінки України». Національні спільноти та корінні народи
України. Інтерактивна експозиція

Проєкт,
яким
команда
пишається! Здобувши перемогу в
конкурсі Українського культурного
фонду й отримавши фінансування,
шляхом
проведення
мистецького
конкурсу було обрано компанію, яка
доопрацювала нашу ідею та втілила її.
Наприкінці 2021 року на території
телецентру
«Олівець»
(вул. Ю. Іллєнка, 42)
створено
й
відкрито
постійну
інтерактивну
експозицію про національні спільноти
й корінні народи України.
Експозиція
має
на
меті
розповісти про багатонаціональність
нашої країни, національні спільноти та
корінні народи, для яких Україна є
домом.
Реалізуючи
медіапроєкт
«Відтінки України», було сформовано
колекцію творчих надбань і цікавих
фактів
про
представників
і
представниць цих спільнот.

183

• Постійна співпраця з регіональними редакціями
національних спільнот (Закарпаття, Одеса, Буковина):

мовлення

– напрацювання оновлених форматів та жанрів проєктів / втілення
напрацювань;
– запуск
проєкту
«Як
удома» (Чернівецька філія) – про
національні спільноти регіону
українською мовою;
– підготовка та зйомка
нового пілотного проєкту про
національні спільноти Одещини
українською мовою (старт – січень
2022 року);
– постійна взаємодія та щотижневе планування.
• Наприкінці 2021 року розпочато виробництво документального
проєкту «Наділені добром».
Це три історії про добрі справи
представників
національних
спільнот, які вони роблять не тільки
на благо свого ком’юніті, а й для всіх
українців.
Платформи:
регіональні
телеканали,
UΛ: ПЕРШИЙ,
UΛ: КУЛЬТУРА; digital-платформи:
«Суспільне
Країна»
(YouTube,
Facebook, Instagram – адаптація окремо для кожної).
• Здійснено супервайзинг тревел-шоу «Їхав Грек».
Мандрівник Олександр Худобін, представник грецької нацспільноти,
вирушає в доленосну мотоподорож Україною, під час якої має вирішити,
залишитися жити в Україні чи переїхати до Європи. Ефір проєкту запланований
на березень 2022 року. Кількість випусків: 8, хронометраж: 26 хв.
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Також у 2021 році:
– 3 проєкти («Візуальний код», «Невидима правда», «Відтінки України»)
увійшли до короткого списку Міжнародного
телевізійного фестивалю «Серце Європи»;
– епізод проєкту «Відтінки України» про
родину Бартошів «Хранителі замку «Сент-Міклош»
став лауреатом Премії ім. І. Франка в галузі
інформаційної діяльності та отримав нагороду в
номінації «Найкращий твір у телевізійній сфері»;
організовано співпрацю з Міжнародним
кінофестивалем «ОКО». У перший день фестивалю
відбувся показ проєктів Суспільного, присвячених
національним спільнотам, а саме документального
короткометражного фільму «Невидима правда» та
епізодів проєкту «Відтінки України»;
–

забезпечено співпрацю з громадськими
організаціями національних спільнот усієї України.
Одним із векторів співпраці є надання майданчика
для трансляції якісних фільмів, створених цими
громадськими організаціями. У 2021 році на
регіональних платформах і загальнонаціональних
каналах UΛ: ПЕРШИЙ та UΛ: КУЛЬТУРА
транслювали два фільми: «Історія кримських татар»
(проєкт про заслання й повернення) та
«Депортовані» (фільм про вигнаних зі своїх домівок
німців);
–

організовано зустрічі з представниками
п’яти національних спільнот Одещини та з
очільником
культурно-освітньої
організації
«Матіца словенська в Україні»;
–

про проєкт «Відтінки України» написали в
німецькому виданні.
–
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ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ
• Запущено дитячий YouTube-канал з 4 анімаційними серіалами,
розроблено концепцію медіаактиву та маркетингову стратегію.

• Досягнуто показника 1,6 млн підписників у соціальній мережі Facebook
(зростання – 34%).
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• Досягнуто показника 174 тис. підписників у соціальній мережі Instagram
(зростання – 47,6%).

• Досягнуто показників 122 тис. у месенджері Viber та 34 тис. у
месенджері Telegram (зростання – 95%).
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• Досягнуто показника 548 тис. підписників у соціальній мережі YouTube
(зростання – 43,8%).
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• Запущено серію подкастів із показником сукупного прослуховування в
150 тис.

• Збільшено показник повних відеопереглядів у соціальній мережі
Facebook до 14,5 млн щомісяця (середній показник року). Утримано показник
стартових переглядів близько 70 млн (середній показник року).
• Охоплення унікальних користувачів у соціальних мережах – 18,1 млн
щомісяця (середній показник року).
• Розроблено та впроваджено концепцію виробництва digital
орієнтованого контенту, розроблено концепцію YouTube-каналів та запущено
YouTube-шоу власного виробництва.
•

Розроблено та впроваджено KPI для філій.

•

Уперше висвітлено літню Олімпіаду на цифрових платформах.

•

Розроблено стратегію цифрових платформ до 2025 року.

Програмні документи:
– розроблено концепцію медіаактиву та маркетингову стратегію
«Суспільне Діти», план розвитку YouTube-каналів Суспільного, план створення
аудіоконтенту, план створення digital native контенту, концепції медіаактивів
«Антропологія» та «Суспільне Подкасти», маркетингову стратегію «Суспільне
Подкасти», рекомендації щодо адаптації контенту від сторонніх продакшенів для
соціальних мереж Суспільного;
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– створено та впроваджено низку внутрішніх гайдів: з
соціальних мережах, з форматів відео у Facebook, для
субтитрування, монтажу, порядок надання / анулювання
адміністрування цифрових платформ Суспільного, а також
корпоративним диском підрозділу цифрових платформ.

комунікації в
брендування,
доступів до
гайд навігації

Соціальні мережі:
− окрім акаунтів для нових проєктів, у 2021 році в рамках digital-платформ
Суспільного створено 22 спільноти філій у Viber та 2 в центральній дирекції –
спільноти «Суспільне Новини» та «Суспільне Спорт», а також телеграм-канал
про подкасти;
− на YouTube стартували нові влоги про Євробачення – «Hallo
Євробачення!» та «Бонжур, Дитяче Євробачення!». Уперше за історію пісенного
конкурсу вони сукупно набрали понад 2 млн переглядів;
− запущено серію нових проєктів для «Суспільне Спорт»: «Наші в Токіо»,
«Олімпіада за 300 секунд», огляд біатлонного сезону, серію влогів «Формула-1»
на льоду»;
− у співпраці з UΛ: КУЛЬТУРА створено низку влогів, присвячених
значущим подіям, зокрема: «Канули в Канни», випуски з Венеційського та
Одеського кінофестивалів, окрема серія влогів про «Книжковий Арсенал»;
− створено кілька серій документальних історій, які вийшли на різних
digital-платформах, серед яких: серія «Суспільне Люди», історії про спортсменів,
серія «Будинки з історіями Києва», документальна історія «Майдан для
покоління Z», а також лінійка матеріалів щодо Радіодиктанту національної
єдності;
− розпочато системну роботу з користувацьким контентом (UGC), що дало
змогу стати ближче до аудиторії. За 2021 рік команда Суспільного створила
майже 9 тис. кепшенвідео, близько 150 з яких набрали понад мільйон стартових
переглядів;
− здійснюється постійна робота з наповнення сторінок та координації
регіональних сторінок у соціальних мережах, забезпечується організація та
проведення онлайн-трансляцій на цифрових платформах.
Суспільне Спорт
2021 рік – перший повноцінний рік роботи медіаактиву «Суспільне
Спорт», який був створений у серпні 2020 року. За цей рік на «Суспільне Спорт»
відбулися перші digital-only-трансляції спортивних змагань, а також уперше для
АТ «НСТУ» були повноцінно відпрацьовані в digital літні Олімпійські ігри –
трансляції змагань, робота творчої групи на місці подій, відпрацювання
інфоприводів з Києва. Для трансляцій на сайті «Суспільне Спорт»
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використовували відразу кілька плеєрів, що дало змогу показувати більше
змагань.
Упродовж року в межах «Суспільне Спорт» були створені спільноти в
Telegram та Viber, також перезапущена робота YouTube-каналу «Суспільне
Спорт» (результат – 2,7 млн переглядів відео). Крім того, «Суспільне Спорт» у
співпраці із «Суспільне Подкасти» запустило перший спортивний подкаст
«Коментаторська».
За рік сайт «Суспільне Спорт» досяг показника 4,2 млн унікальних
користувачів, добовий рекорд сайту становить 200 тис. унікальних користувачів.
Загалом на сайт «Суспільне Спорт» за рік заходили 16,1 млн разів. За запитами в
пошуковій мережі Google, що пов’язані із Суспільним, «Суспільне Спорт» за
підсумками 2021 року – на 5-му місці (попереду лише запити, пов’язані з
UΛ: ПЕРШИЙ). Це свідчить про створення сталої аудиторії медіаактиву та його
подальші перспективи розвитку.
Навчальні програми:
– запроваджено щомісячне навчання регіональних команд із базових
знань основних напрямів роботи: Instagram, Telegram, Viber, YouTube; робота з
аудіоконтентом та створенням подкастів, базовий тренінг із графічного дизайну;
− для редакцій сайтів і соцмереж проведено тренінг «Як писати та
говорити про вразливі групи у медіа»;
у співпраці з Академією суспільного мовлення було проведено
довготривалий тренінг із motion-дизайну для відеографів та монтажерів, зустрічі
щодо авторського права та політики у Facebook, а також запроваджено кейсове
тестування редакторів на знання правил Facebook.
−
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Моніторинг контенту та стандартів мовлення
• У вересні 2021 року на базі управління моніторингу контенту та

стандартів мовлення створено департамент моніторингу контенту та стандартів
мовлення.
• 2021 року перевірено на дотримання Редакційного статуту АТ «НСТУ»

та Редакційних засад інформаційного мовлення АТ «НСТУ»:
Новини:
− ТБ філій – понад 530 випусків (>130 год);
− UΛ: ПЕРШИЙ (з вересня 2021 р.) – 8 випусків (понад 4 год);
− радіо філій – понад 6800 випусків (> 560 год);
− радіоканали «Українське радіо» та «Радіо «Промінь» (з листопада

2021 р.) – майже 250 випусків (>20 год);
− інформаційні стрічки suspilne.news (з червня 2021 р.) – 1950 публікацій.

Додатково проведено моніторинг дня голосування (31.10.2021) у трьох
регіонах, де проходили позачергові виборчі кампанії: Харків, Херсон, Черкаси –
60 публікацій.
Суспільно-політичний напрям у філіях:
− «Сьогодні. Головне» (ТБ) – 540 програм (>270 год);
− суспільно-політичні програми (радіо) – понад 260 (>130 год);
− «Прозоро: про актуальне» / «Прозоро: про головне» (UΛ: ПЕРШИЙ, з

листопада 2021 р.) – 12 випусків (>6 год);
− «Ранок на Суспільному» (з листопада 2021 р.) – 10 програм (>22 год);
− «Перша шпальта» (UΛ: ПЕРШИЙ, додатковий моніторинг) – 3 випуски

(>1 год).
• Додатково проведено моніторинг проєктів філій:
− «Виборчий

округ. Співбесіда»
Черкаська РД) – 13 випусків (>6 год);

(РД

UA: Донбас,

Харківська РД,

− «Виборчий округ. Місцеві» (Харківська РД) – 2 випуски (>1 год).
• Також у 2021 році за напрямом моніторингу контенту та стандартів

мовлення забезпечено:
− активну участь у розробленні та презентації шеф-редакторам Новин у

філіях посібника з роботи в умовах пандемії (документ розроблявся спільно з
японськими колегами з NHK та JICA);
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− участь у тренінгу для Національної гвардії України щодо взаємодії з

медіа в кризових ситуаціях;
− участь у консультації шведських партнерів щодо чергового етапу

розгортання проєкту;
− напрацювання питань для тестування редакторів на знання стандартів;
− підготовку та проведення тренінгу щодо журналістських стандартів для

представників спортивних редакцій Суспільного.
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ
Стратегічне планування
• Стратегічний напрям
Проведено цикл стратегічних сесій із визначення візії, стратегічних
фокусів, цілей та ключових результатів роботи компанії до 2025 року.
Розроблено регламент бізнес-процесу про річне планування діяльності.
Впроваджено механізм щоквартального / річного
виконання річного плану діяльності АТ «НСТУ».

звітування

щодо

Керівникам структурних підрозділів надано методологічний супровід
щодо розроблення річного плану діяльності компанії на 2022 рік.
• Процесне управління
У рамках реалізації проєкту комплексної трансформації системи
управління та корпоративної культури АТ «НСТУ»:
− проведено аналіз функціоналу структурних підрозділів;
− визначено основні та допоміжні об’єкти управління;
− описано вимоги до об’єктів управління та їхніх власників;
− на базі об’єктів управління розроблено операційну модель та оновлено
організаційну структуру компанії, що націлені на досягнення місії АТ «НСТУ»;
− відповідно до операційної моделі описано бізнес-процеси основних і
допоміжних об’єктів управління в нотації IDEF0 до рівня n-1;
− ідентифіковано критичні бізнес-процеси, що потребують редизайну;
− проведено редизайн критичних бізнес-процесів забезпечення;
− проведено серію навчальних воркшопів для керівників самостійних
структурних підрозділів на тему «Дизайн та управління процесами в компанії»;
− впроваджено програмне забезпечення для моделювання бізнес-процесів.
У рамках впровадження системи управління змінами розроблено
регламент бізнес-процесу про управління змінами.
Описано 61 бізнес-процес (БП) компанії, з них:
БП управління – 6;
БП основні – 19;
БП забезпечення – 36.
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• Система управління проєктами
Продовжено впровадження системи управління проєктами за стандартом
Project Management Institute (PMI), що дало змогу підвищити рівень планування
та контролю за реалізацією проєктів, передбачати настання ризиків, ефективніше
використовувати ресурси компанії.
Для ініціації та контролю за перебігом реалізації творчих проєктів
створено контентні комітети:
1) контентний комітет дирекції «Українське радіо»;
2) контентний комітет дирекції телебачення;
3) контентний комітет дирекції регіонального мовлення;
4) контентний комітет дирекції цифрових платформ.
За методологією PMI в компанії реалізується 39 проєктів та 2 програми
проєктів, а саме:
проєктний комітет – 8 проєктів;
контентний комітет дирекції «Українське радіо» – 4 проєкти;
контентний комітет дирекції телебачення – 18 проєктів;
контентний комітет дирекції регіонального мовлення – 3 проєкти та
1 програма проєктів;
контентний комітет дирекції цифрових платформ – 6 проєктів та
1 програма проєктів.
Задля інтеграції системи управління проєктами із системою управління
ризиками розроблено регламент бізнес-процесу про управління ризиками в
проєктах.
Проведено цикл навчальних заходів із методології управління проєктами
для секретарів контентних комітетів та менеджерів проєктів.
• Впровадження інформаційних систем для автоматизації проєктів та
процесів компанії
У межах впровадження SuiteCRM:
− розроблено архітектуру, дизайн та налаштовано такі модулі:
«База знань v2.0»;
«База законодавства»;
«Знання Суспільних мовників»;
«Претензійна робота»;
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«Виконавчі провадження»;
«Судові справи v2.0»;
− створено «робочі місця» та надано доступи до модулів співробітникам
АТ «НСТУ»;
– забезпечено безперебійну роботу системи SuiteCRM для понад
180 користувачів.
У межах впровадження електронної системи управління проєктами та
завданнями Worksection:
– надано супровід та проведено навчання нових користувачів роботі в
системі Worksection;
– забезпечено безперебійну роботу системи Worksection для понад
340 користувачів.
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Стратегічний маркетинг
У 2021 році завершилося створення Центру досліджень суспільства задля
реалізації комплексного та системного підходу до проведення досліджень
силами АТ «НСТУ». У результаті Суспільний мовник має високі потужності для
проведення кількісних та якісних досліджень, а саме сучасну CATI-студію
(Computer Assisted Telephone Interviewing) та фокус-групову кімнату.
Так, у 2021 році на базі CATI-студії АТ «НСТУ» та завдяки фінансовій
підтримці SIDA було проведено 29 713 інтерв’ю з різних напрямів та
дослідницьких тематик. Для порівняння: у 2020 році було здійснено 10 800
телефонних інтерв’ю.
Основні проєкти, які були реалізовані методом
телефонних опитувань (CATI):
− дослідження «Новини людям»: методом
надшвидких CATI-досліджень (сьогодні на сьогодні)
протягом року забезпечувався збір репрезентативної
думки суспільства щодо актуальних подій, що давало
змогу оперативно інтегрувати отриману інформацію у
випуски новин на теле- та радіоканалах Суспільного.
Так, Суспільний мовник мав можливість формувати
порядок денний з тих проблем та питань, які насправді
турбують суспільство;
− дослідження
«Новини
новинам»:
дослідження, результати яких сприяли посиленню
новин
Суспільного
через
пошук
важливих
відмінностей від новин комерційних мовників та
особливостей для аудиторії;
− дослідження «Дослідження радіо»: реалізовано установче дослідження
для радіо та визначено реальні обсяги споживання радіостанцій АТ «НСТУ»
слухачами віком 18 років і старше (уся країна);
− дослідження «Загальна аудиторія Суспільного»: здійснено другий замір
загальної аудиторії Суспільного з усіх платформ, а саме: телебачення, радіо та
digital;
− інші дослідження, результати яких були опубліковані на різних
інформаційних майданчиках (suspilne.media, detector.media тощо).
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Загалом проведено 27 кількісних досліджень на різні теми.

У 2021 році реалізовано 85 фокус-групових інтерв’ю по всій країні, з яких
проведення 75 груп стало можливим за фінансової підтримки SIDA (для
порівняння: у 2020 році було реалізовано 43 групи). Проведені дослідження дали
змогу здійснювати тестування «пілотів» та оцінювання потенціалу програм,
тестування ведучих, назв тощо, отже, покращувати якість контенту власного
виробництва.
На фокус-групових дослідженнях були з’ясовані та вивчені думки
українців щодо телеконтенту, радіоконтенту та
digital-проєктів.
Також проведено 8 фокус-груп для
проєкту «Регіональні дебати», під час яких
тестувалися відеоматеріали проєкту. За
результатами
дослідження
надано
рекомендації щодо тем, ведучих та студії для
філій Суспільного.
Крім того, забезпечено проведення маркетингових заходів для
промотування регіональних дебатів у таких містах: Чернігів, Тернопіль та Суми.
За підтримки Чернігівської та Тернопільської філій під час заходів також
відбувалося просування Суспільного мовника, філій АТ «НСТУ», промотування
ведучих місцевих телеканалів і радіостанцій мовника. У м. Сумах у зв’язку з
оголошенням червоної зони через поширення COVID-19 захід проведено в
іншому форматі з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Протягом 2021 року створено 2 експертні панелі: одна з кваліфікованих
глядачів і слухачів Суспільного, інша – з експертів із різних суспільних галузей.
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Експертна панель із кваліфікованих глядачів та слухачів є прикладною
базою контактів. На сьогодні вона містить близько 956 учасників у соціальних
мережах Viber та Telegram. У такий спосіб експертну панель можна
використовувати для оперативного тестування прикладних фактів або гіпотез,
зокрема слогана чи анонса, що вже й відбувається.
Експертна панель з експертів із різних суспільних галузей була створена з
метою отримання незалежної оцінки відповідності контенту Суспільного його
місії, цінностям і завданням. Створення експертної панелі потребувало не лише
визначення формату участі експертів та критеріїв, яким експерти мають
відповідати, але й забезпечення умови «нульової заангажованості» при відборі
експертів. Задля виконання цих вимог було сформовано базу з 300 експертів по
всій Україні. На кінець року база експертів уже налічує близько 160 людей,
залучення експертів триватиме й у 2022 році. Загалом панель формується на базі
чітко встановлених критеріїв «експертності» та відповідно до 14 ніш
експертного середовища (наприклад, медіа та журналістика, правники, вчені,
представники дошкільної та шкільної освіти тощо).
2021 року розпочато надважливий проєкт для АТ «НСТУ» – побудову
бренд-архітектури Суспільного, що передбачає оновлення стратегії бренду та
дизайн-системи мовника. Цей проєкт реалізується BBC Media Action за
підтримки FCO і буде завершений у квітні 2022 року. Вже відбувся тендер,
визначено переможця й проведено перші стратегічні сесії.
Для ефективної операційної діяльності компанії підготовлено та надіслано:
Кількіст
Звіти
ь звітів
Щоденні звіти щодо телеперегляду телеканалів та передач
1805
Щоденні звіти щодо інтернет-споживання
275
Щотижневі звіти щодо телеперегляду телеканалів та передач
144
Щотижневі звіти щодо інтернет-споживання
40
Щомісячні звіти щодо інтернет-споживання
9
Щоквартальні звіти щодо радіо- та телеспоживання
4
Крім того, організовано воркшопи та презентації для співробітників
Суспільного. Таким способом результати й висновки досліджень поширюються
серед зацікавлених підрозділів компанії. На воркшопах і презентаціях надаються
додаткові рекомендації, як застосовувати зібрані дані та поліпшувати контент
для глядачів / слухачів Суспільного.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАПРЯМ
Організація та розвиток мереж телерадіомовлення
Телемережі АТ «НСТУ»
• Цифрове мовлення у форматі DVB-Т2
2021 рік став роком активної розбудови телерадіомереж АТ «НСТУ». На
кінець звітного періоду канал UɅ: ПЕРШИЙ транслюється в першому
цифровому мультиплексі (МХ-1), а канал UɅ: КУЛЬТУРА та регіональні канали
мовлення – у п’ятому мультиплексі (МХ-5). Зона охоплення передавачів у
172 населених пунктах орієнтовно становить 95%. У 2021 році вдалося
розширити територію охоплення телепрограмами АТ «НСТУ» в цифровому
форматі DVB-Т2 завдяки запуску 8 додаткових передавачів у Закарпатській
області, 4 передавачів в Івано-Франківській області, 7 передавачів у Луганській
області та 1 передавача у Волинській області операторами телекомунікацій,
а саме:
ТОВ «ЗЕОНБУД» – 14 передавальних об’єктів;
КП «ІІЦ» – 3 передавальних об’єкти;
Концерн РРТ – 3 передавальних об’єкти.
Розбудовано 20 частот: у 14 населених пунктах – з технічними
параметрами згідно з умовами ліцензій, у 6 населених пунктах – за тимчасовими
дозволами (загальну потенційну телеаудиторію збільшено орієнтовно на 467 900
осіб):
№
Потужн.,
ТВК
кВт
каналу

№

Область

Населений
пункт

Програма

Технологія
мовлення

1

Волинська

с. Кортеліси

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

смт Великий
Бичків

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

3 Закарпатська смт Воловець МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

2 Закарпатська

4 Закарпатська

с. Глибокий
Потік

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

5 Закарпатська

Буськовець

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

6 Закарпатська

смт Дубове

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

7 Закарпатська

с. Калини

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

8 Закарпатська

м. Перечин

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

9 Закарпатська
10

ІваноФранківська

с. Сойми
(Міжгір’я)
смт
Верховина

Оператор
ЗбільДозвільні
телешення
документи
комунікацій
аудиторії
ТОВ
ліцензія
5 600
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
10000
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
13200
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
11000
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
700
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
10000
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
5800
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
7000
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
1100
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
ліцензія
6 000
«ЗЕОНБУД»
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ІваноФранківська
Івано12
Франківська
Івано13
Франківська
11

ТОВ
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
«ЗЕОНБУД»
ТОВ
«ЗЕОНБУД»

м. Калуш

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

с. Річка

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

м. Яремче

МХ-1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

смт Троїцьке

МX1

0,05

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

21 ц

1

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

КП «ІІЦ»

21 ц

1

UΛ: КУЛЬТУРА

DVB-T2

КП «ІІЦ»

21 ц

1

UΛ: ДОНБАС

DVB-T2

КП «ІІЦ»

14

Луганська

15

Луганська

16

Луганська

17

Луганська

18

Луганська

сел. Широкий

5ц

1

UΛ: ПЕРШИЙ

DVB-T2

19

Луганська

сел. Широкий

5ц

1

UΛ: ДОНБАС

DVB-T2

20

Луганська

сел. Широкий

5ц

1

UΛ: КУЛЬТУРА

DVB-T2

смт
Комишуваха
смт
Комишуваха
смт
Комишуваха

Концерн
РРТ
Концерн
РРТ
Концерн
РРТ

ліцензія

67 000

ліцензія

2 100

ліцензія

24 000

ліцензія

8 000

тимч.
дозвіл
тимч.
дозвіл
тимч.
дозвіл
тимч.
дозвіл
тимч.
дозвіл
тимч.
дозвіл

98 800
98 800
98 800
125 000
125 000
125 000

• Аналогове телевізійне мовлення
Задля протидії інформаційній агресії на територіях, що межують з
Російською Федерацією, та тимчасово окупованих територіях АТ «НСТУ»
відновило трансляцію телепрограм із технічними параметрами згідно з умовами
ліцензій у 15 населених пунктах та в 1 населеному пункті за тимчасовим
дозволом (загальну потенційну телеаудиторію збільшено орієнтовно на
4 517 400 осіб):
№
Потужн.,
ТВК
кВт
каналу

№

Область

Населений
пункт

1

Луганська

смт
Комишуваха

52*

0,1

UΛ: ДОНБАС

2

Сумська

м. Білопілля

5

25

UΛ: ПЕРШИЙ

3

Сумська

м. Тростянець

11

5

UΛ: ПЕРШИЙ

4

Сумська

м. Шостка

38

10

UΛ: ПЕРШИЙ

5

Сумська

м. Тростянець

41

0,1

UΛ: СУМИ

6

Харківська

смт Великий
Бурлук

28

0,1

UΛ: ПЕРШИЙ

7

Харківська

м. Куп’янськ

7

1

UΛ: ПЕРШИЙ

8

Харківська

м. Харків

9

5

UΛ: ПЕРШИЙ

9

Харківська

смт Великий
Бурлук

48

0,1

UΛ: ХАРКІВ

10 Харківська

м. Куп’янськ

43

1

UΛ: ХАРКІВ

11 Харківська

м. Харків

39

1

UΛ: ХАРКІВ

12 Чернігівська

смт Холми

33

10

UΛ: ПЕРШИЙ

13 Чернігівська

м. Чернігів

6

5

UΛ: ПЕРШИЙ

Програма

Оператор
Технологія
Дозвільні Збільшення
телекомумовлення
документи аудиторії
нікацій
тимч.
TV-аналог КП «ІІЦ»
18 900
дозвіл
Концерн
TV-аналог
ліцензія
650 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
180 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
403 100
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
25 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
8 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
40 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
1 700 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
25 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
40 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
1 450 000
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
181 500
РРТ
Концерн
TV-аналог
ліцензія
350 000
РРТ

201
14 Чернігівська м. Корюківка

53

0,1

UΛ: ЧЕРНІГІВ TV-аналог

15 Чернігівська

м. НовгородСіверський

31

0,1

UΛ: ЧЕРНІГІВ TV-аналог

16 Чернігівська

смт Холми

26

0,1

UΛ: ЧЕРНІГІВ TV-аналог

Концерн
РРТ
Концерн
РРТ
Концерн
РРТ

ліцензія

12 500

ліцензія

15 000

ліцензія

3 000

Також на передавачі смт Троїцьке Луганської області (23 ТВК, програма
UΛ: ДОНБАС) збільшено потужність з 0,5 кВт до 1,0 кВт, що дало змогу
розширити потенційну аудиторію на 17 000 осіб.
Радіомережі АТ «НСТУ»
Ставши переможцем конкурсів Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на отримання ліцензій на мовлення з використанням
вільних радіоканалів, АТ «НСТУ» у 2021 році розбудовано низку частот у
FМ-діапазоні.
• «Українське радіо» (УР-1):
Розбудовано 6 частот (загальну потенційну аудиторію збільшено на
632 200 осіб):
№

Область

Населений
пункт

1

ІваноФранківська

м. Косів

Частота, Потужн.,
Технологія
Програма
МГц
кВт
мовлення
100,6

0,1

2

Луганська смт Комишуваха

89,9

5

3

Луганська

сел. Широкий

100,4

5

4

Львівська

м. Дрогобич
(Борислав)

93,9

0,1

5

Львівська

м. Червоноград

98,5

0,1

смт Чаплинка

106,9

5

6 Херсонська

«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»

Оператор
Дозвільні Збільшення
телекодокументи аудиторії
мунікацій

FM

ЕРБ

FM

КП «ІІЦ»

FM
FM
FM
FM

Концерн
РРТ
Концерн
РРТ
Концерн
РРТ
Концерн
РРТ

ліцензія
тимч.
дозвіл
тимч.
дозвіл

15 000
183 500
182 000

ліцензія

97 500

ліцензія

81 400

тимч.
дозвіл

72 800

Збільшено потужність на 9 частотах (загальну потенційну аудиторію
збільшено на 867 900 осіб):
Населений Частота, Потужн.,
Технологія
Програма
пункт
МГц
кВт
мовлення

№

Область

1

Донецька

м. Гірник

90,7

5 (1)

2

Дніпропетровська

м. Нікополь

106,0

0,5 (0,25)

89,9

0,5 (0,1)

3 Житомирська смт Попільня
4

Київська

м. Богуслав

88,1

0,2 (0,1)

5

Полтавська

м. Гребінка

101,4

0,2 (0,1)

«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»
«Українське
радіо»

FM
FM

Оператор
Дозвільні Збільшення
телекодокументи аудиторії
мунікацій
тимч.
ТМУ
470 000
дозвіл
Концерн
ліцензія
50 000
РРТ

FM

ЕРБ

ліцензія

12 000

FM

ЕРБ

ліцензія

13 900

FM

Концерн
РРТ

ліцензія

12 000

202
6

Харківська

м. Первомайський

102,6

7

Чернівецька

м. Чернівці

91,8

8

Чернігівська

м. Ніжин

92,2

9

Чернігівська

м. НовгородСіверський

101

«Українське
радіо»
«Українське
0,5 (0,25)
радіо»
«Українське
1,0 (0,2)
радіо»
«Українське
0,2 (0,1)
радіо»
0,25 (0,1)

FM

ЕРБ

ліцензія

13 000

FM

Концерн
РРТ

ліцензія

230 000

FM

ЕРБ

ліцензія

55 000

FM

Концерн
РРТ

ліцензія

12 000

З 01.02.2021 відновлено мовлення «Українського радіо» СХ-передавачем
на частоті 549 кГц потужністю 400 кВт у с. Луч Миколаївської області.
Потенційна аудиторія збільшена приблизно на 20 126 000 осіб.
• «Радіо «Промінь» (УР-2)
Розбудовано 3 частоти (загальну потенційну аудиторію збільшено на
1 354 300 осіб):
№

Область

Населений
пункт

Частота, Потужн.,
Технологія
Програма
МГц
кВт
мовлення

1 Хмельницька м. Хмельницький

102,1

1

«Промінь»

FM

2

Черкаська

м. Черкаси

98,6

1

«Промінь»

FM

3

Луганська

смт Комишуваха

89,5

5

«Промінь»

FM

Оператор
Дозвільні Збільшення
телекодокументи аудіторії
мунікацій
Концерн
ліцензія
605 800
РРТ
Концерн
ліцензія
565 000
РРТ
тимч.
КП «ІІЦ»
183 500
дозвіл

Збільшено потужність на 10 частотах (загальну потенційну аудиторію
збільшено на 955 500 осіб):
№

Область

1

Донецька

2 Закарпатська
3

Запорізька

Населений Частота, Потужн.,
Технологія
Програма
пункт
МГц
кВт
мовлення
м. Гірник

95,3

м. Рахів
м. Бердянськ

Оператор
Дозвільні Збільшення
телекодокументи аудиторії
мунікацій
тимч.
ТМУ
245 000
дозвіл
ТМУ
ліцензія
6 500
Концерн
ліцензія
48 000
РРТ

«Промінь»

FM

91,9

0,2 (0,1) «Промінь»

FM

104,4

0,25 (0,1) «Промінь»

FM

91,9

1,0 (0,25) «Промінь»

FM

ЕРБ

ліцензія

80 000

96,6

1,0 (0,5) «Промінь»

FM

ліцензія

75 000

ліцензія

15 000

ліцензія

23 000

ліцензія

330 000

1 (0,5)

5

м. Біла
Церква
Полтавська м. Кременчук

6

Харківська

м. Ізюм

106,5

0,2 (0,1) «Промінь»

FM

7

Харківська

м. Куп’янськ

98,9

0,3 (0,2) «Промінь»

FM

8

Харківська

м. Харків

100,5

2,0 (1,0) «Промінь»

FM

ЕРБ
Концерн
РРТ
Концерн
РРТ
ЕРБ

9

Херсонська

м. Херсон

88,1

2,0 (1,0) «Промінь»

FM

ЕРБ

ліцензія

58 000

10 Чернігівська

м. Чернігів

91,4

0,5 (0,25) «Промінь»

FM

ЕРБ

ліцензія

75 000

4

Київська
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• «Радіо «Культура» (УР-3)
Розбудовано 2 частоти (загальну потенційну аудиторію збільшено на
1 367 000 осіб):
№ Область

Населений
пункт

Частота, Потужн.,
Технологія
Програма
МГц
кВт
мовлення

1 Луганська смт Комишуваха

92,7

0,5

«Культура»

FM

2 Львівська

103,9

1

«Культура»

FM

м. Львів

Оператор
Дозвільні Збільшення
телекодокументи
аудиторії
мунікацій
тимч.
КП «ІІЦ»
95 200
дозвіл
Концерн
ліцензія
1 271 800
РРТ

Збільшено потужність на 10 частотах (загальну потенційну аудиторію
збільшено на 761 200 осіб):
№

Область

Населений
пункт

1

Донецька

м. Гірник

Житомирська м. Житомир
Іваном. Івано3
Франківська
Франківськ
4 Кіровоградська с. Андріївка
м. Кропив5 Кіровоградська
ницький
6
Полтавська
м. Полтава
2

Частота, Потужн.,
Технологія
Програма
МГц
кВт
мовлення

Оператор
телекомунікацій

Дозвільні
документи

Збільшення
аудиторії

«Культура»

FM

ТМУ

90,6

1,0 (0,5) «Культура»

FM

ЕРБ

тимч.
дозвіл
ліцензія

91,0

0,2 (0,1) «Культура»

FM

Концерн РРТ

ліцензія

90 000

105,7

0,2 (0,1) «Культура»

FM

Концерн РРТ

ліцензія

20 000

91,8

1,0 (0,5) «Культура»

FM

ЕРБ

ліцензія

52 000

89,5

1,0 (0,5) «Культура»

FM

Концерн РРТ

ліцензія

60 000

102,6

1 (0,5)

245 000
78 000

7

Херсонська

м. Херсон

105,6

1,0 (0,5) «Культура»

FM

ЕРБ

ліцензія

42 000

8

Черкаська

м. Сміла

90,3

0,5 (0,1) «Культура»

FM

ТМУ

ліцензія

141 200

9

Чернігівська

м. Ніжин

90,9

0,5 (0,25) «Культура»

FM

ЕРБ

ліцензія

27 000

10

Чернігівська

смт Холми

101,2

0,2 (0,1) «Культура»

FM

Концерн РРТ

ліцензія

6 000

• «Радіо «Голос Донбасу»
На передавачі в м. Гірнику Донецької області на частоті 95,7 МГц
збільшено потужність з 0,5 кВт до 2,0 кВт, що дало змогу розширити потенційну
аудиторію на 465 000 осіб.
Таким чином, упродовж 2021 року істотно збільшилася мережа
передавачів, які транслюють програми АТ «НСТУ». Відповідно, у значно
більшої кількості потенційних слухачів з’явилася технічна можливість приймати
радіопрограми в сучасному й зручному FM-діапазоні.
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Співпраця з ОТТ-провайдерами та провайдерами програмних послуг
Станом на грудень 2021 року загальна кількість укладених АТ «НСТУ»
договорів з ОТТ-провайдерами та провайдерами програмних послуг, що мають
ліцензію
Національної
ради
України
з
питань
телебачення
і
радіомовлення, – 230, а саме:
207 – з кабельними операторами (провайдерами), ретрансляція
телерадіопрограм у мережі яких здійснюється за технологією(-ями): аналогова,
цифрова, ІРТV;
23 – з провайдерами, що розповсюджують програми АТ «НСТУ» за
допомогою технологій ОТТ та IPTV.
У 2021 році укладено 14 нових договорів, а саме:
10 – з провайдерами програмної послуги, що розповсюджують програми
АТ «НСТУ» та мають змогу отримувати сигнал по ІР;
4 – з провайдерами, що розповсюджують програми АТ «НСТУ» за
допомогою технології ОТТ.
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Координація філій
У 2021 році проведено комплекс ремонтних робіт у відокремлених
структурних підрозділах загальною площею 11,4 тис. м2 на суму 16,1 млн грн.

У 2021 році витрати на реалізацію стратегічних завдань АТ «НСТУ»
становили 13,8 млн грн, а на виконання додаткових – 2,3 млн грн.

За рахунок перерозподілу коштів виконано 92 додаткових завдання
(загальною площею 1,8 тис. м2) на суму 2,3 млн грн.
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Визначними досягненнями 2021 року є:
Здійснено переїзд філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» у власні
приміщення.

Проведено ремонтні роботи в студіях філій АТ «НСТУ» «Харківська РД»,
«Черкаська РД», «Житомирська РД» та «Cумська РД».
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Створення приміщень типу
«Миколаївська РД» та «Одеська РД».

open-space

у

філіях

Суспільного

Ремонтні роботи у виробничих та службових приміщеннях філій
АТ «НСТУ» «Хмельницька РД», «Волинська РД», «Полтавська РД», «Черкаська
РД», «Житомирська РД», «Херсонська РД», «Чернівецька РД», «Вінницька РД»,
«Одеська РД», «Харківська РД», «Дніпровська РД».
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Ремонтні роботи із заміни покрівлі дахів проведено у філіях АТ «НСТУ»:
«Дніпровська РД», «Кропивницька РД», «Закарпатська РД», «Львівська РД»,
«Черкаська РД», «Харківська РД».

Роботи із заміни та відновлення віконних блоків та вхідних груп проведено
у філіях АТ «НСТУ» «Запорізька РД», «Волинська РД», «Закарпатська РД»,
«Сумська РД», «Вінницька РД», «Херсонська РД».

Зовнішні ремонтні роботи та облаштування прилеглої території проведено
у філіях АТ «НСТУ» «Черкаська РД», «Одеська РД», «Полтавська РД»,
«Херсонська РД», «Сумська РД».

Ремонтні роботи санвузлів, систем водопостачання, водовідведення та
опалення проведено у філіях АТ «НСТУ» «Миколаївська РД», «Полтавська РД»,
«Житомирська РД», «Львівська РД», «Одеська РД», «Харківська РД».
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Організаційна робота
• Документообіг та електронна система опрацювання документів
– у 2021 році переважну більшість видів документів телерадіокомпанії
переведено в режим електронного опрацювання в системі електронного
документообігу «Мегаполіс», що дало змогу відмовитися від їхнього обігу в
паперовій формі;
– у зв’язку із запровадженням в АТ «НСТУ» системи електронного
документообігу суттєво змінився принцип реєстрації вхідної / вихідної
кореспонденції (листування з філіями здійснюється шляхом реєстрації
внутрішньої (службової) документації, запити журналістів через внутрішню
реєстрацію тощо), що вплинуло на її кількість: з 11 600 у 2020 році до 7 650 у
2021 році (-49%);
– збільшилися обсяги поштових відправлень (13 950 одиниць у 2020 році,
14 100 – у 2021-му);
– збільшилися показники реєстрації документів внутрішнього службового
користування (службові) з 2850 у 2020 році до 6850 у 2021-му (+235%);
– збільшилися показники реєстрації розпорядчих актів із 785 у 2020-му до
1049 у 2021 році (+ 34%);
– упорядковано майже 250 протоколів (засідань Наглядової ради,
правління, робочих нарад творчого та адміністративного блоків, контентних
комітетів, мистецьких конкурсів) – показник залишився на рівні минулого року;
– здійснено редагування всієї вихідної кореспонденції та внутрішньої
документації;
– запроваджено процедуру моніторингу та контролю електронного
документообігу в телерадіокомпанії – своєчасного та якісного виконання
резолюцій та завдань керівництва АТ «НСТУ» працівниками.
• База внутрішніх нормативних документів АТ «НСТУ»
У 2021 році запущено повноцінне функціонування бази внутрішніх
нормативних документів АТ «НСТУ» – інформаційного ресурсу, створеного на
основі системи SuiteCRM, який містить електронні копії внутрішніх документів
АТ «НСТУ», а також картки та «історії» документів, що дає змогу здійснювати
пошук за номерами, датами, ключовими словами, видами, типами документів.
На регулярній основі здійснюється завантаження в базу актуальних внутрішніх
документів та їхніх кодифікованих редакцій для загального користування
правлінням, керівниками та визначеними працівниками самостійних
структурних підрозділів АТ «НСТУ».
На кінець 2021 року база налічує понад 600 внутрішніх документів, містить
близько 50 кодифікованих редакцій, а також понад 300 «історій» документів, що
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дає змогу здійснювати зручний пошук останніх редакцій затверджених
документів та документів, пов’язаних із ними.

• Музеї Суспільного
Упродовж березня – грудня 2021 року Музей телебачення та Музей радіо
відвідав 1321 екскурсант. Хоча у зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні
з квітня 2020-го до лютого 2021 року музеї Суспільного не працювали, від
продажу квитків за відвідування музеїв було отримано 107 710 грн, що на 19%
більше за відповідні показники 2020 року.
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Загалом протягом 2021 року було проведено 101 екскурсію, що на
23 екскурсії більше за відповідні показники 2020 року.

У 2021 році було розроблено дві нові тематичні екскурсії та проведено
онлайн-вікторину до Міжнародного дня музеїв. Загалом в Музеї телебачення та
телецентрі «Олівець» проведено шість тематичних екскурсій.
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• Заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19
Упродовж 2021 року
організовано
проведення
роз’яснювальної роботи серед
працівників Суспільного щодо
запобігання
поширенню
коронавірусу
COVID-19
шляхом
дотримання
протиепідемічних заходів, а
також необхідності проведення
вакцинації.
У телерадіокомпанії організовано дві хвилі централізованої вакцинації
працівників та членів їхніх родин вакцинами Pfizer та Moderna. У липні в
телецентрі «Олівець» першу дозу вакцини Pfizer отримали 663 особи, у серпні
другу дозу – 606 осіб. Також у серпні в «Олівці» першою дозою вакцини Moderna
було щеплено 221 особу, у вересні другою дозою – 208 осіб. Загалом за сприяння
та організації Суспільного двома дозами вакцини було щеплено 672 працівники
телерадіокомпанії, за межами АТ «НСТУ» вакцинувалося 1535 працівників. На
кінець 2021 року 97,4% працівників Суспільного вакциновані принаймні однією
дозою, водночас переважна більшість отримала повний курс вакцинації.
Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини
другої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
з 09 грудня 2021 року в АТ «НСТУ» забезпечено відсторонення від роботи
(виконання робіт) працівників, які відмовилися або ухиляються від проведення
обов’язкових профілактичних щеплень проти COV1D-19, крім тих, які надали
медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19,
виданий закладом охорони здоров’я.
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Юридичний напрям
● Нормотворча діяльність

Здійснюються постійний моніторинг та супроводження проєктів
документів щодо сфери діяльності АТ «НСТУ», зокрема розроблено, схвалено
правлінням та подано на розгляд Наглядовій раді проєкт законодавчого акта.
Так, 24 лютого 2021 року Кабінетом Міністрів України було прийнято
постанову № 151 «Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За ініціативою Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення підготовлено пропозиції до проєкту змін до Правил ведення
мовлення телерадіоорганізаціями у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.
Відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення «Про внесення змін до Правил ведення мовлення на телеі радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті» від 12.02.2021
№ 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2021 року за
№ 541/36163, Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру
(скорботи, жалоби) та дні пам’яті викладено в новій редакції з урахуванням
напрацьованих АТ «НСТУ» пропозицій (зазначені зміни набрали чинності
05.05.2021).
АТ «НСТУ» проаналізовано на відповідність законодавству у сфері
діяльності Суспільного мовника 10 законопроєктів.
Щодо законопроєктів, які мають суттєвий вплив на діяльність
телерадіокомпанії, з урахуванням здійсненого АТ «НСТУ» аналізу було
забезпечено відповідні звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи / органів
влади із зауваженнями та/або підтримкою законопроєкту.
У 2021 році в АТ «НСТУ» впроваджено в системі SuiteCRM електронний
облік зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (з описовими
довідками / позиціями) разом з прийнятими законами України й долученими
роз’ясненнями стосовно діяльності АТ «НСТУ» та забезпечено наповнення
системи такою інформацією.
● Щодо реєстрації знаків для товарів і послуг та отримання свідоцтв

України на торговельні марки
Протягом 2021 року АТ «НСТУ» відповідно до Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг» здійснювало системну діяльність
щодо реєстрації логотипів для каналів телебачення, радіомовлення, філій, телета радіопроєктів.

214

Отримано з державного підприємства «Укрпатент» 4 повідомлення про
внесення змін до свідоцтв на такі торговельні марки: «Енеїда», «Пізній ранок
шоу», «Букоголіки», «НА ХІ БА» («NA HI BA»).
Отримано 17 повідомлень про внесення змін до Державного реєстру
свідоцтв України на торговельні марки та 17 виписок із Державного реєстру
свідоцтв України на такі торговельні марки: «#МУЗLOVE», «Це вже ЧереЩур»,
«UΛ: ПЕРШИЙ UKRAINE», «#БІБЛІОFUN», «Голос Донбасу», «Діти Z»,
«#КіноWALL», «#NEOСЦЕНА», «Радіо «Культура», «ЦК», «NTU», «Ukraine
Перший», «UΛ: СУМИ», «UΛ: КРИМ», «До ТБ», «UΛ: КУЛЬТУРА»,
«UΛ: МУЗИКА».
Забезпечено ведення (наповнення та постійне оновлення) реєстру «Торгові
марки» у системі SuiteCRM.
У 2021 році АТ «НСТУ» отримало 5 свідоцтв України на такі торговельні
марки: «100 КАЗОК ЗА 100 ДНІВ», «UΛ: Фольк», «СУСПІЛЬНЕ ТБ»,
«SUSPILNE TV».
Загальна кількість свідоцтв України на торговельні марки, власником яких
на сьогодні є АТ «НСТУ», становить 62.
У 2021 році АТ «НСТУ» було подано до Національного органу
інтелектуальної власності – державного підприємства «Український інститут
інтелектуальної власності» – 5 нових заявок для реєстрації прав на знаки для
товарів і послуг та отримання свідоцтв України на торговельні марки, серед яких:
«РАДІОТОЧКА» та «БРОБАКС».
Загальна кількість заявок АТ «НСТУ», яка перебуває на розгляді
в державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності»,
становить 12.
АТ «НСТУ» постійно забезпечує документальне супроводження заявок,
що перебувають на розгляді в державному підприємстві «Український інститут
інтелектуальної власності», та чинних свідоцтв України на торговельні марки.
● Претензійно-позовна робота та виконавче провадження

У супроводженні АТ «НСТУ» за 2021 рік перебувало 120 судових справ
(58 судових справ, які продовжують розглядатися з попередніх років, та 62
судові справи, що надійшли у 2021 році), з яких АТ «НСТУ» мало статус
позивача в 49 справах, відповідача – у 61 справі, третьої особи – у 8 справах,
заявника в справах про банкрутство – у 2 справах. Крім того, розглядалась
1 заява Концерну РРТ до АТ «НСТУ» про забезпечення доказів, у задоволенні
якої відмовлено.
Загалом упродовж 2021 року взято участь у понад 300 судових засіданнях.
Трудові спори
Протягом 2021 року продовжили розглядатися судові справи за позовними
заявами
звільнених
працівників
після
реорганізації
АТ «НСТУ»
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2017 – 2018 років. Крім того, розглядалися нові позовні заяви, які надійшли на
вирішення трудових спорів за період 2019–2021 років.
За вказаний період у провадженні судів перебувало 25 трудових спорів. На
користь АТ «НСТУ» ухвалено рішення в 10 судових справах (2 судових рішення
переглядаються в апеляційному порядку, 4 – у касаційному). Рішення не на
користь АТ «НСТУ» ухвалено в 9 судових справах (судові рішення у 2 справах
переглядаються в касаційному порядку).
У суді першої інстанції продовжується розгляд 2 судових справ. Крім того,
судом першої інстанції вирішується питання відкриття провадження у 4 судових
справах.
Суди підтвердили правомірність звільнення АТ «НСТУ» продюсера філії
АТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UА:Донбас» та менеджера філії АТ «НСТУ»
«Регіональна дирекція UА:Донбас».
Майнові спори
У 2021 році розглядалося 36 судових справ майнового характеру.
У 23 судових справах рішення ухвалено на користь АТ «НСТУ», у 3 – не
на користь. Розгляд інших 9 справ ще триває в суді першої інстанції, а в 1 судовій
справі вирішується питання відкриття провадження.
Виникнення майнових вимог до АТ «НСТУ», за результатами яких
ухвалюються судові рішення не на користь компанії, пояснюється недостатнім
фінансуванням Суспільного мовника протягом тривалого часу, внаслідок чого не
всі грошові зобов’язання АТ «НСТУ» виконуються належним чином.
За результатами розгляду у 2021 році судових справ майнового характеру
не допущено стягнення з АТ «НСТУ» коштів на загальну суму 86 191 427,13 грн,
стягнуто на користь АТ «НСТУ» 4 720 858,27 грн, розгляд вимог АТ «НСТУ» на
суму 2 274 351,97 грн ще триває в суді першої інстанції.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 02.07.2021 у позові
ТОВ «Фенікс «Авто Люкс» до АТ «НСТУ» про стягнення 1 170 360 грн вартості
витрат
на
капітальний
ремонт
відмовлено.
Таким
чином,
забезпечено захист інтересів АТ «НСТУ» та не допущено стягнення з
АТ «НСТУ» заявленої суми коштів.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 07.07.2021 позов АТ «НСТУ»
до державного підприємства «Державний академічний оркестр «РадіоБенд
Олександра Фокіна» задоволено в повному обсязі. Стягнуто 1 987 563 грн
24 коп. та судовий збір у розмірі 29 814 грн.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 07.09.2021 задоволено
частково позовні вимоги Концерну РРТ до АТ «НСТУ» про стягнення майже
85 млн грн. Вказаним судовим рішенням постановлено стягнути з АТ «НСТУ»
63 682 146,04 грн та судовий збір. Проте постановою Північного апеляційного
господарського суду від 06.12.2021 апеляційну скаргу АТ «НСТУ» задоволено,
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рішення суду першої інстанції в частині стягнення 63 682 146,04 грн скасовано
та ухвалено нове рішення про відмову в позові в цій частині.
Постановою Верховного Суду від 20.10.2021 частково задоволено
касаційну скаргу АТ «НСТУ» в справі за позовом АТ «НСТУ» до ТОВ «Гарант
Груп Інвест» про визнання припиненими зобов’язань за договором і скасовано
рішення судів першої та апеляційної інстанцій, справу направлено на новий
розгляд до суду першої інстанції. Фактично АТ «НСТУ» доведено неправильне
вирішення справи судами першої та апеляційної інстанцій та отримано
можливість довести правильність своєї позиції під час нового розгляду справи в
суді першої інстанції.
Отже, АТ «НСТУ» ефективно здійснює захист майнових інтересів у
судовому порядку, оскільки суд задовольняє позовні вимоги АТ «НСТУ» до
контрагентів та в багатьох випадках відмовляє в позовах контрагентів до
АТ «НСТУ».
Справи про банкрутство
Одним зі способів стягнення коштів є порушення справи про банкрутство
контрагентів або заявлення вимог у вже порушених справах про банкрутство.
У 2020 році АТ «НСТУ» заявило грошові вимоги в низці справ про
банкрутство контрагентів та набуло статусу кредитора. У судовому порядку в
межах справ про банкрутство визнано вимоги АТ «НСТУ» в розмірі
1 108 851,6 грн до ТОВ «Соло Трейд Груп» (попередня назва
ТОВ «Телерадіокомпанія «Ера») та 6 794 985,06 грн до ТОВ «Телерадіокомпанія
«Міст ТБ».
Крім того, у 2021 році в справі про банкрутство ТОВ «Телерадіокомпанія
«Міст ТБ» АТ «НСТУ» заявлено ще додаткових вимог на суму 981 816,73 грн,
які визнано судом.
Судами в обох справах постановлено ліквідувати обох контрагентів.
У реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
організацій внесено записи про припинення ТОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТБ»
та ТОВ «Соло Трейд Груп».
Таким чином, забезпечено захист інтересів АТ «НСТУ» та створено
можливості для задоволення грошових вимог за рахунок реалізації майна
зазначених компаній-банкрутів, у яких триває ліквідаційна процедура.
Спори щодо захисту честі та гідності
Особи, які вважають, що про них оприлюднено недостовірну інформацію,
мають право подати позов про захист честі та гідності, спростування
недостовірної інформації.
Протягом 2021 року АТ «НСТУ» було учасником 20 справ вказаної
категорії.
В 11 судових справах рішення ухвалено на користь АТ «НСТУ» (1 справа
переглядається в апеляційному порядку, 2 – у касаційному порядку), у 4 – не на
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користь (3 із вказаних рішень оскаржено в апеляційному порядку). Розгляд
4 справ триває в суді першої інстанції. В 1 судовій справі вирішується питання
про відкриття провадження.
Особливістю розгляду такої категорії справ судами є те, що відповідачами
є особи, які створили таку інформацію, та особи, які поширили або створили
можливість поширити таку інформацію.
У справах, які розглянуто не на користь АТ «НСТУ», журналістирозслідувачі отримали інформацію (можливо, недостовірну чи неперевірену)
про певних впливових осіб та розмістили її у створених ними проєктах (творах).
На підставі ліцензійних договорів АТ «НСТУ» здійснювало публічне
сповіщення творів. Відповідальність за їхній зміст несуть власники. АТ «НСТУ»
позбавлено можливості корегувати зміст творів та аналізувати інформацію щодо
її достовірності.
Постановою Верховного Суду від 07.04.2021 рішення судів першої та
апеляційної інстанцій, якими позов було задоволено, скасовано, а в позові
Турчинова О.В. до АТ «НСТУ», ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс», Бурдєй Н.В.,
Бігус Д.С. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування
недостовірної інформації відмовлено. Отже, доведено правомірність дій
АТ «НСТУ».
Незважаючи на те, що АТ «НСТУ» не вчинено неправомірних дій у спорах
вказаної категорії справ, Суспільний мовник має бути співвідповідачем у таких
спорах у зв’язку з особливостями їхнього розгляду. Наслідком отримання
судового рішення не на користь АТ «НСТУ» є публічне сповіщення твору,
створеного власником, у якому має бути спростування недостовірної інформації.
Спори щодо виселення зі службових квартир звільнених працівників
АТ «НСТУ»
На виконання рішення Наглядової ради АТ «НСТУ», яким доручено
правлінню АТ «НСТУ» провести претензійно-позовну роботу щодо виселення
осіб, які втратили право користування квартирами, а також рекомендацій,
викладених в аудиторському звіті Держкомтелерадіо за результатами
внутрішнього аудиту за період 01.01.2018–01.01.2020 та аудиторському звіті
Державної аудиторської служби України (далі – ДАСУ), АТ «НСТУ»
підготовлено та подано 4 позовні заяви до Дарницького районного суду м. Києва
щодо виселення осіб, які втратили право користування службовими квартирами.
Дарницьким районним судом м. Києва відкрито провадження в цивільних
справах за позовними заявами АТ «НСТУ» та залучено до розгляду справ як
третю особу Держкомтелерадіо. У 4 судових справах АТ «НСТУ» відмовлено
(3 справи переглядаються в касаційному порядку).
Адміністративні спори
У вказану категорію справ віднесено справи про визнання протиправними
та скасування дій чи рішень органів державної влади, а також інші справи, що
розглядаються адміністративними судами.
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За участю АТ «НСТУ» за 2021 рік розглядалося 18 адміністративних справ,
з яких 6 справ розглянуто на користь АТ «НСТУ», 5 справ розглянуто не на
користь АТ «НСТУ», розгляд інших 7 справ триває в суді першої інстанції.
У 2021 році не допущено стягнення з АТ «НСТУ» в адміністративних
справах на суму 10 216 200 грн.
03.06.2021 постановою Верховного Суду в задоволенні касаційної скарги
ДАСУ в справі за позовом ДАСУ до АТ «НСТУ» про стягнення коштів та
зобов’язання вчинити дії відмовлено. Ухвалу Окружного адміністративного
суду про повернення позовної заяви ДАСУ (щодо проведеної ревізії) та
постанову Шостого апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Суд погодився з доводами АТ «НСТУ», які викладено у відзиві на
касаційну скаргу. Отже, забезпечено захист інтересів АТ «НСТУ» та не
допущено стягнення коштів на суму понад 10 млн грн.
Інші спори
До зазначеної категорії справ віднесено справи про стягнення шкоди,
збитків чи інші спори, які безпосередньо не пов’язані з договорами.
За участю АТ «НСТУ» впродовж 2021 року розглядалося 15 таких справ, з
яких 9 справ розглянуто на користь АТ «НСТУ» (2 справи переглядаються в
апеляційному порядку, 1 – у касаційному), 3 справи розглянуто не на користь
АТ «НСТУ» (1 справа переглядається в апеляційному порядку, 1 – у
касаційному), розгляд інших 3 справ триває в суді першої інстанції.
У 2021 році не допущено стягнення з АТ «НСТУ» в інших спорах коштів
на суму 4 208 008,35 грн.
Постановою Північного апеляційного господарського суду залишено без
змін ухвалу суду першої інстанції, відповідно до якої позов ТОВ «Комп
Мюзік Паблішинг» до АТ «НСТУ» про виплату компенсації в розмірі понад
1,3 млн грн повернуто позивачу без розгляду. АТ «НСТУ» доведено
неможливість розгляду позову у форматі, заявленому позивачем.
Виконавчі провадження
Стадія примусового виконання судових рішень настає тоді, коли боржники
добровільно не сплачують кошти на рахунок стягувача.
У 2021 році отримано та вперше пред’явлено до виконання 10 виконавчих
документів, з яких 9 виконавчих документів стосуються стягнення коштів на
загальну суму 2 541 350,80 грн, а 1 виконавчий документ стосується немайнової
вимоги про зобов’язання ТОВ «Фенікс «Авто-Люкс» повернути АТ «НСТУ»
майно з оренди. За цими справами вже відкрито виконавчі провадження та
тривають виконавчі дії.
Повторно пред’явлено до виконання 12 виконавчих документів на загальну
суму 1 756 200,54 грн. У вказаних справах вже відкрито виконавчі провадження
та тривають виконавчі дії.
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АТ «НСТУ» після реорганізації НТКУ проводить роботу щодо заміни
сторін виконавчого провадження з НТКУ на АТ «НСТУ». Такі дії є необхідними
для отримання коштів від боржників.
Отримано 6 ухвал про заміну сторони (стягувача) виконавчого
провадження з НТКУ на АТ «НСТУ», що є необхідною умовою для подальшого
виконання судових рішень та стягнення коштів на користь АТ «НСТУ».
В окремих випадках АТ «НСТУ» звертається до суду щодо отримання
дубліката виконавчого документа, який було втрачено. Відсутність
оригіналу (дубліката) виконавчого документа унеможливлює примусове
виконання судового рішення.
У 2021 році отримано 3 ухвали судів про видачу дублікатів виконавчих
документів, без отримання яких неможливо було б здійснити стягнення коштів
за рішеннями судів на користь АТ «НСТУ».
Крім того, АТ «НСТУ» вчиняє інші дії, необхідні для примусового
виконання судових рішень та стягнення коштів на користь АТ «НСТУ».
Систематичними є скарги АТ «НСТУ» в органи Державної виконавчої
служби України та до суду на рішення, дії чи бездіяльність державних
виконавців.
Таким чином, АТ «НСТУ» вживаються заходи з метою стягнення коштів з
боржників. Після виявлення майна та коштів у боржника державні виконавці з
дотриманням відповідних процедур реалізовують майно боржників й отримані
кошти перераховують на рахунки стягувачів.
Претензійна робота
Протягом 2021 року АТ «НСТУ» підготовлено та надіслано контрагентам
18 претензій на загальну суму понад 690 тис. грн. Контрагенти задовольнили
вимоги претензій АТ «НСТУ» на суму 159 032,06 грн.
● Забезпечення договірної роботи, реклами, спонсорства

Завдяки активному та ефективному веденню договірної роботи, а саме
своєчасним і якісним розробленню та підготовці договорів, забезпечено
укладання договорів щодо закупівель необхідних товарів, послуг та робіт для
безперервності виконання телерадіокомпанією завдань у всіх сферах
господарської діяльності. У 2021 році розроблено проєктів / укладено 963
основних договори на закупівлю послуг, товарів, робіт, а також протягом року
внесено до них необхідні зміни.
У рамках забезпечення виконання статутних завдань АТ «НСТУ» як
телерадіоорганізації та з метою додержання вимог чинного законодавства в
частині дотримання авторських та суміжних прав для використання об’єктів
інтелектуальної власності у 2021 році було підготовлено 624 ліцензійних угоди.
Також у 2021 році було укладено 220 меморандумів та договорів про співпрацю.
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Проведено перегляд та аналіз на відповідність вимогам Закону України
«Про рекламу», рекламної політики АТ «НСТУ» та інших нормативно-правових
актів 2507 відеороликів з рекламою та відеоматеріалами телемагазинів,
254 аудіороликів з рекламою, 417 відеороликів та 59 аудіороликів із соціальною
рекламою.
● Щодо статусу акціонера АТ «Євроньюз»

За результатами державного фінансового аудиту діяльності публічного
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за
період з 01.01.2014 по 31.12.2019, проведеного Державною аудиторською
службою України, рекомендовано на рівні АТ «НСТУ» розв’язати питання щодо
подальшого статусу акціонера компанії АТ «Євроньюз» та дії відповідного
договору. На виконання рекомендацій ДАСУ АТ «НСТУ» затверджено План
заходів щодо виконання рекомендацій Держаудитслужби за результатами
державного фінансового аудиту діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2014 по
31.12.2019 (далі – План заходів). Зокрема, одним із пунктів Плану заходів є саме
розв’язання питання щодо подальшого статусу акціонера компанії
АТ «Євроньюз» та дії відповідного договору.
На виконання рекомендацій, викладених в аудиторському звіті, Плані
заходів, з метою розв’язання питання щодо подальшого статусу акціонера
компанії АТ «Євроньюз» утворено робочу групу з представників АТ «НСТУ» та
Наглядової ради АТ «НСТУ». Протягом 2021 року проведено 2 засідання
робочої групи, підготовлено 2 протоколи засідань та направлено на адресу
АТ «Євроньюз» листи з метою отримання необхідної інформації та подальшого
розв’язання питання можливості та доцільності відчуження акцій
АТ «Євроньюз».
Крім того, за 2021 рік опрацьовано на відповідність законодавству,
завізовано / погоджено
1018 наказів АТ «НСТУ» з основної діяльності,
8231 наказ з кадрових питань, 31 розпорядження АТ «НСТУ», 3797 вихідних
листів.
Відповідно до Орієнтовного плану перевірок відокремлених структурних
підрозділів (філій) АТ «НСТУ» здійснено виїзні перевірки таких філій
АТ «НСТУ»:
«Житомирська
РД»;
«Вінницька
РД
«ВІНТЕРА»;
«Чернівецька РД»; «Чернігівська РД»; «Сумська РД»; «Миколаївська РД».
За результатами проведених перевірок надано рекомендації менеджерам
філій АТ «НСТУ» щодо виявлених недоліків у роботі філій.
У зв’язку з призначенням з 14.05.2021 Чернотицького М.М. головою
правління АТ «НСТУ», з метою забезпечення поточної діяльності компанії та
філій було здійснено 32 звернення до держреєстратора з метою внесення
відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
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Підготовлено 135 довіреностей як для працівників центральної дирекції,
так і для працівників філій АТ «НСТУ», відкликано 6 довіреностей у зв’язку з їх
скасуванням, актуалізовано реєстри довіреностей (включаючи видані,
нотаріально посвідчені та скасовані) за 2020–2021 роки, що були видані
працівникам центральної дирекції та філій АТ «НСТУ».
Протягом 2021 року організовано та проведено такі семінари:
– 23 лютого – з питань договірної роботи (для працівників центральної
дирекції та філій АТ «НСТУ»);
– 29 червня – семінар з питань представництва та захисту інтересів у судах
для працівників філій АТ «НСТУ»;
15 грудня – семінар з питань, пов’язаних із використанням об’єктів
інтелектуальної власності.
–
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Кадрове адміністрування
● Конкурси на посади

На виконання рішень правління АТ «НСТУ» про оголошення конкурсного
відбору кандидатів на посади продюсерів філій (Одеська РД, Харківська РД,
Вінницька РД «ВІНТЕРА», Закарпатська РД, Івано-Франківська РД
«КАРПАТИ», Кропивницька РД, Миколаївська РД, Полтавська РД «ЛТАВА»,
Рівненська РД, Сумська РД, Херсонська РД «СКІФІЯ», Чернівецька РД,
Чернігівська РД) та менеджерів філій (Одеська РД, Запорізька РД, Вінницька РД
«ВІНТЕРА», Житомирська РД, Івано-Франківська РД «КАРПАТИ»,
Миколаївська РД, Полтавська РД «ЛТАВА», Сумська РД, Чернівецька РД,
Чернігівська РД) АТ«НСТУ» організовано процедуру їх попереднього відбору
на підставі отриманих від претендентів на посади відповідних пакетів
документів.
● Проходження практики

Кількість студентів, які пройшли практику в АТ «НСТУ» у 2021 році, – 73.
● Відрядження

Упродовж 2021 року працівники АТ «НСТУ» відряджалися в усі області
України та до 17 країн: Швейцарії, Німеччини, Словенії, Італії, Нідерландів,
Вірменії, Азербайджану, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Японії, Франції,
Сирії, Іраку, Швеції, Португалії, Грузії, Румунії.
● Матеріальна допомога

У 2021 році в центральній дирекції прийнято та опрацьовано 185 заяв про
надання матеріальної допомоги працівникам АТ «НСТУ» та видано 186 наказів
про виплату матеріальної допомоги (одна заява зареєстрована у 2020 році),
з яких:
на поховання – 77 (344 000,00 грн);
при народженні – 20 (424 620,00 грн);
у зв’язку з хворобою – 60 (816 683,90 грн);
інші підстави – 29 (376 234,89 грн);
загальна сума виплат становила 1 961 538,79 грн.
Порівняно з 2020 роком загальна сума виплат, пов’язаних з наданням
матеріальної допомоги працівникам, збільшилася на 988 038,79 грн.
● Військовий облік

Проведено в повному обсязі звіряння даних карток первинного обліку
призовників і військовозобов’язаних працівників центральної дирекції
АТ «НСТУ».
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● Колективний договір

Розроблено та організовано прийняття Колективного договору
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на
2021–2026 роки (нова редакція), який було схвалено на загальній конференції
трудового колективу АТ «НСТУ» 25.11.2021. Нова редакція колективного
договору є соціально орієнтованою, напрацьована саме задля впевненості і
захищеності працівників АТ «НСТУ» – це засвідчила підтримка документа
делегатами усіх підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час
загальної конференції 25 листопада 2021 року.

У новій редакції колективного договору, окрім іншого:
− запроваджено доплати за виконання певних обов’язків / робіт;
− змінено принципи і перелік підстав для преміювання;
− розширено перелік та змінено порядок виплати матеріальної допомоги;
− доповнено підстави та змінено кількість днів додаткових відпусток.
Відповідно, суттєві зміни внесено до внутрішніх документів щодо надання
матеріальної допомоги, додаткових відпусток, преміювання та заохочення
працівників.
Колективний договір акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція) набув чинності
01 грудня 2021 року.
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Управління та розвиток персоналу
● Впроваджено грейдингову систему оплати праці

Грейдингова система оплати праці – це система оплати праці, що базується
на розподілі посад телерадіокомпанії на певні ієрархічні групи (грейди) залежно
від вкладу посад у досягнення стратегічних цілей АТ «НСТУ» з подальшим
встановленням діапазону посадових окладів для кожного грейду відповідно до
ринкових рівнів оплати праці.
Метою впровадження грейдингової системи оплати праці є створення
конкурентоспроможної, ефективної та прозорої системи оплати праці
працівників телерадіокомпанії.
Грейдингову систему було розроблено за допомогою міжнародної
аудиторсько-консалтингової компанії «Ernst & Young» (EY). Етапи формування
та складові системи визначено в Положенні про грейдингову систему оплати
праці АТ «НСТУ».
Грейдингову систему було успішно впроваджено у 2021 році, під час
впровадження переглянуто посадові оклади для понад 4 тисяч посад. За
результатами впровадження «Ernst & Young» підтвердила, що система оплати
праці в телерадіокомпанії на сьогодні повністю відповідає міжнародним
стандартам та принципам EY.
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● Зменшено заборгованості щодо відпусток за попередні періоди

У процесі впровадження нової системи оплати праці проведено погашення
заборгованості щодо відпусток, які були накопичені працівниками з часів роботи
державних телерадіокомпаній та перейшли у спадок Суспільному мовнику.
Резерв заборгованості в днях скорочено на 32%, що становить зменшення боргу
на 16,9 млн грн.

● Рекрутинг та залучення талантів

У 2021 році прийнято 165 заявок на пошук та підбір персоналу в
АТ «НСТУ». Опрацьовано 17 480 резюме кандидатів на вакантні посади, з них
15 906 резюме – у центральну дирекцію, 1 574 резюме – у філії. Кількість
проведених первинних інтерв’ю, у тому числі у форматах «one-to-one» та
«zoom», з кандидатами на зайняття вакантних посад – 9 218.
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● Дитяча медіашкола «PMA Juniors»

У рамках проєкту Дитяча медіашкола «PMA Juniors» проведено 5 онлайнмарафонів для дітей та підлітків задля отримання навичок радіоведучого,
ведучого ранкового шоу, журналістарозслідувача, сценарної майстерності,
телеведучого, а також 2 навчальні
курси у форматі офлайн з отримання
навичок радіоведучого й телеведучого.
Всі курси спрямовані на підвищення
рівня медіаграмотності молоді та є
частиною програми корпоративної
соціальної
відповідальності
Суспільного мовника. У навчальних
курсах
Дитячої
медіашколи
безкоштовно взяли участь 190 учасників, які пройшли тренінги з ораторського
мистецтва та навичок радіоведучого, телепродюсування, журналістських
розслідувань, фактчекінгу, аналізу інформації, розробки теми та написання
сценаріїв, роботи з камерою, роботи в теле- / радіостудії, запису аудіоджинглів
та відеоробіт.
Також з метою розвитку медіаграмотності учасників Дитячої медіашколи
було розроблено онлайн-гру «З.Р.А.Д.А.» – тест, що сприяє розвитку критичного
мислення як у дітей, так і в дорослих.
● Проведено тренінги та навчання для працівників

Проведено понад 60 навчальних подій для працівників Суспільного, серед
яких: тренінги, вебінари, воршкопи, семінари, корпоративні курси англійської,
стратегічні сесії та навчальні курси. У подіях взяли участь понад
1600 працівників.
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Організовано навчання для фахівців юридичного напряму, тренінги з
публічних закупівель, навчання для учасників проєкту «Гіперлокальна

кореспондентська мережа», тренінги для ньюзрумів філій, тренінг із
виробництва подкастів, зі стандартів журналістики, з операторської
майстерності, з motion design для фахівців цифрових платформ, навчання з
дизайн-мислення, інтенсив для авторів проєктів, що увійшли до довгого списку

конкурсу «Створюй із Суспільним», вебінари для команди «Суспільної студії»,
консультаційну підтримку тренера BBC для команди «Зворотного відліку» тощо.
Спільно з Інститутом лідерства та управління Українського католицького
університету розроблено онлайн-курс критичного мислення, лекційна частина
якого розміщена на платформі Prometeus з безплатним доступом для всіх охочих.
До практичної менторської частини курсу були запрошені продюсери філій
Суспільного.
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У 2021 році продовжено організацію безкоштовних корпоративних курсів
англійської мови, до навчання на яких
долучилося понад 90 працівників. Для
тих, хто вільно володіє розмовною
англійською,
протягом
року
проводилися регулярні онлайн-зустрічі
формату English Speaking Club, а також
всі охочі могли відвідувати Summer
Speaking
Club
у
приміщеннях
телецентру
«Олівець»
(вул. Ю. Іллєнка, 42) та «Українського
радіо» (вул. Хрещатик, 26).
● Події та проєкти для зовнішньої аудиторії

У 2021 році підготовлено серію навчальних відеоматеріалів з англійської
мови, корисних як для працівників Суспільного, так і для представників інших
медіа.
Окремо розроблено онлайн-курс із мобільної журналістики, який
доступний для всіх зацікавлених на сайті Академії.
● Практикум на Суспільному

У листопаді – грудні 2021 року проведено «Практикум на Суспільному».
За час відбору до проєкту було отримано понад 300 заявок від охочих пройти

практику та отримати перше місце роботи в телерадіокомпанії. З огляду на
карантинні обмеження до практикуму було запрошено 35 осіб з понад десятка
вищих навчальних закладів, як-от: Київського університету імені Тараса
Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова,
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені
Карпенка-Карого, Київського університету імені Бориса Грінченка,
Національного
авіаційного
університету,
Національного
технічного
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університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та
інших.
Студенти пройшли практику в 14 різних підрозділах і були безпосередньо
залучені до роботи, зокрема в дирекції «Українське радіо», дирекції цифрових
платформ, департаменті зв’язків зі ЗМІ та громадськістю, юридичному
департаменті, дирекції телебачення тощо.
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Закордонне співробітництво
● Співпраця

з міжнародними
міжнародна технічна допомога)

партнерами

(грантові

проєкти,

Залучено допомогу від партнерів (підписано угод) на орієнтовну суму
550 тис. доларів США. Серед партнерів АТ «НСТУ» у 2021 році – Державний
департамент США, USAID / Internews Network, Королівство Нідерландів,
Український культурний фонд, благодійний фонд «Відродження», Британська
Рада.
Забезпечено грантовий менеджмент поточних проєктів. Зокрема, у рамках
грантових проєктів у 2021 році:
– встановлено новітнє обладнання для Суспільної студії та для інших
виробничих потреб;
– здійснено відкриття NewsHouse;
– здійснено часткове технічне оновлення філій;
– розроблено мобільні новинні додатки Suspilne.media для iOS та Android;
– реалізовано проєкт «Регіональні дебати» в трьох регіонах;
– розроблено GR-стратегію АТ «НСТУ»;
– розроблено Стратегію дитячого та підліткового мовлення АТ «НСТУ»;
– розроблено
АТ «НСТУ»;

Політику

гендерної

рівності

та

недискримінації

– розроблено Маркетингову стратегію та позиціонування міжрегіональної
платформи Суспільного мовника;
– підтримано реалізацію проєктів «Зворотний відлік», «Маршрутом змін»,
«Гендерні окуляри», «Небезпечна зона», «Невидима правда: короткометражний
фiльм про життя i мpiї ромських дiтей»;
– проведено кількісні та якісні дослідження для потреб компанії;
– здійснено заходи з організаційної трансформації та трансформації
корпоративної культури;
– облаштовано інтерактивну постійну експозицію національних спільнот
та корінних народів України «Відтінки України» на базі креативного простору
«Олівець».
● Взаємодія з ЄМС щодо проєктів «родини Євробачення»

Підготовка та проведення Пісенного конкурсу Євробачення – 2021
(ПКЄ-2021):
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– підготовлено проєкт правил відбору пісні учасника ПКЄ-2021 та
документації щодо роботи журі відбору;
– організовано анонсування та презентацію пісні-учасниці від України на
всіх платформах Суспільного та ЄМС;
– здійснено контроль та оформлення листів і погоджень для ЄМС та
мовника – організатора ПКЄ-2021 щодо участі АТ «НСТУ» в ПКЄ-2021 в
умовах пандемії COVID-19;
– скоординовано: оформлення документації з ТОВ «Телеканал СТБ» щодо
співпраці у 2021 році, зйомки резервного номера учасника від України для ЄМС,
підготовку всіх аспектів сценічного номера України в м. Роттердамі разом із
режисерами-постановниками та командою мовника – організатора ПКЄ-2021;
– взято участь у роботі комісії мистецького конкурсу для відбору ідеї
музичного відео на пісню учасника від України на ПКЄ-2021 та її реалізації,
забезпечено підготовку необхідної документації;
– організовано збір та подання ЄМС пакета матеріалів учасника
ПКЄ-2021, скоординовано оформлення договорів щодо участі в ПКЄ-2021,
зйомку,
збір
архівних
відеоматеріалів та оформлення
дозвільних документів для
посткарду і промо учасника від
України
для
ЄМС,
організовано
проведення
офіційної фотосесії учасника
ПКЄ-2021;
– забезпечено пряму комунікацію з міжнародними фан-спільнотами ПКЄ,
підготовлено 11 англомовних новинних розсилок серед міжнародних фанів ПКЄ
та преси для популяризації учасника від України й АТ «НСТУ» як
мовника – учасника ПКЄ-2021;
– забезпечено координацію підготовки та розміщення матеріалів
міжнародного спонсора ПКЄ-2021 в ефірі каналів АТ «НСТУ» та ТОВ
«Телеканал СТБ» відповідно до інструкцій ЄМС;
– сформовано графік трансляцій для підготовки творчо-технічної команди
АТ «НСТУ» до трансляції півфіналів та фіналу ПКЄ-2021, здійснено переклад
сценарних планів шоу, здійснено інформування коментаторів ПКЄ-2021 від
АТ «НСТУ» та ТОВ «Телеканал СТБ» щодо всіх аспектів підготовки до
ПКЄ-2021 від ЄМС;
– забезпечено участь АТ «НСТУ» в онлайн-зустрічах голів делегацій ПКЄ
та ДПКЄ від ЄМС;
– налагоджено співпрацю з МЗС України та посольством України в
Нідерландах для спільної промоції участі України в ПКЄ-2021, яка забезпечила
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додаткове охоплення аудиторії у Facebook та Twitter у 2,2 млн (у тому числі
тематичний онлайн-концерт гурту «Go_A»);
– встановлено контакт із національними делегаціями Литви, Швейцарії та
Фінляндії та організовано інстаграм-стрими між «Go_A» та їхніми учасниками
на сторінці АТ «НСТУ»;
– організовано
(Нідерланди);

поїздку

національної

делегації

до

м. Роттердама

– підготовлено англомовні субтитри до 9 випусків влогу «HALLO,
Євробачення!» на ютуб-каналі UΛ: ПЕРШИЙ;

– скоординовано підготовку
голосування під час ПКЄ-2021;

пакета

документів

для

ЄМС

щодо

– скоординовано підготовку та розповсюдження серед акредитованої на
ПКЄ-2021 міжнародної преси та посольств України прескіта учасника від
України;
– забезпечено акредитацію преси від України на ПКЄ-2021, у тому числі
акредитацію новинної групи UΛ: ПЕРШИЙ;
– забезпечено супровід національної делегації в рамках участі в заходах
тижня Євробачення (комунікація з ЄМС та мовником-організатором,
організаційна підтримка учасника та команди від України, участь у церемонії
відкриття конкурсу, дев’яти сценічних репетиціях, двох шоу в прямому ефірі
(півфінал та фінал), двох пресконференціях, двох офіційних культурних заходах
від мовника – організатора ПКЄ-2021, організація понад 20 інтерв’ю
представників від України з міжнародною пресою, особисті та онлайн-зустрічі
представників України з учасниками від Фінляндії, Литви та Італії, з
представниками Всесвітнього фонду дикої природи, артистом-дублером
сценічного номера України).
Підготовка та участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2021
(ДПКЄ-2021):
– забезпечено кураторство підготовки проєктної документації
документальне оформлення участі АТ «НСТУ» в ДПКЄ-2021;

та

– здійснено координацію запуску національного відбору, підготовки та
роботи онлайн-системи прийому заявок;
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– підготовлено проєкт положення про національний відбір учасника на
ДПКЄ-2021;
– проведено переговори
з учасниками ДПКЄ 2015–2020
років та оформлено ліцензійні
договори для національного
відбору на ДПКЄ-2021;
– здійснено
опрацювання отриманих заявок
учасників на ДПКЄ-2021;
– забезпечено координацію підготовки учасника та подання ЄМС повного
пакета матеріалів учасника ДПКЄ-2021;
– проведено акредитацію національної делегації та преси на ДПКЄ-2021;
– здійснено 10 міжнародних проморозсилок про перебіг підготовки
України до ДПКЄ-2021, а також забезпечено взаємодію з представниками
міжнародної преси для популяризації участі України в ДПКЄ-2021 (організовано
інтерв’ю з учасницею від України);
– у межах промоучасті України
в ДПКЄ-2021 забезпечено взаємодію з
МЗС та посольствами України для
розроблення інформаційної кампанії,
організовано онлайн-зустрічі учасниці
від України з учасниками від Франції,
Італії, Іспанії та Польщі, організовано
зустріч-знайомство з учасниками
ПКЄ-2021 – гуртом «Go_A»;
– забезпечено організацію та
супровід делегації України на
ДПКЄ-2021 у місті проведення
конкурсу – Парижі (Франції) та участь
у
заходах
офіційної
програми
ДПКЄ-2021;
– здійснено
координацію
отримання роялті за ДПКЄ / ПКЄ.
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● Співпраця з ЄМС у сфері спортивного контенту

– за результатами роботи, проведеної із серпня 2020 року щодо створення
спортивної платформи Суспільного suspilne.media/sport, отримано принципово
нову пропозицію співпраці від ЄМС у галузі спортивних трансляцій на digitalплатформах для покриття витрат на придбання прав – з мінімальною
гарантованою сумою та розподілом прибутків від реклами; забезпечено
реалізацію першого етапу проєкту та організацію digital-трансляції Чемпіонату
Європи з легкої атлетики (березень 2021 року), взято участь у презентації
результатів проєкту під час Асамблеї ЄМС зі спортивних питань;
– розроблено матрицю спортивних подій, що включає вичерпний
перелік питань щодо реалізації проєкту та лінки на відповідні документи. Для
кожної події створюється та постійно оновлюється окрема матриця (наприклад:
матриця з FIFA 2022, матриця з Паралімпійських ігор 2020 у Токіо, матриця з
Чемпіонату Європи UEFA U-21 та ін.);
– підготовлено та затверджено Положення про порядок придбання
прав на трансляцію спортивних подій в рамках членства АТ «НСТУ» в
Європейській мовній спілці, а також розроблено та запропоновано новий
додаток до протоколу щодо узгодження відсоткових внесків за спортивні права
з боку різних платформ;
– розроблено інтерактивний календар спортивних подій на 2022 рік,
що дає змогу не лише переходу через лінки до матриць відповідних подій, а й
контролю перетину спортивних подій як між собою, так і з календарними
подіями національної ваги, що мають особливі вимоги до застосування екранних
елементів, сповіщень у вигляді титрів тощо.
• Супровід висвітлення окремих спортивних подій:
Регата:
– вперше забезпечено супровід підготовки та висвітлення Кубка Америки;
узгоджено питання комерційних пропозицій, формату змагань тощо.
Біатлон:
– у рамках придбання нового пакета змагань з біатлону на сезони 2022/23–
2025/26 проведено успішні переговори з ЄМС щодо погодження наданої з боку
АТ «НСТУ» цінової пропозиції та включення до неї технічних витрат на головні
змагання пакета;
– вперше АТ «НСТУ» долучилося до висвітлення подій із літнього
біатлону – чемпіонату світу та шоу перегонів у Вісбадені;
– забезпечено супровід для висвітлення подій з біатлону сезону 2021/22.
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Легка атлетика:
– забезпечено роботу з придбання нового пакета подій з легкої атлетики
на 2022–2023 роки для телевізійної та цифрової платформ та деяких подій
поточного року лише для digital;
– підготовлено та подано заявку на придбання пакета подій з легкої
атлетики на 2024–2029 роки для телевізійної та цифрової платформ.
Футбол:
– радіовисвітлення Чемпіонату Європи з футболу EURO 2020;
– висвітлення Чемпіонату світу з футзалу FIFA 2021 у Литві;
– підготовка до висвітлення Чемпіонату світу з футболу FIFA 2022;
– інформування та підготовка до висвітлення інших подій пакетів FIFA та
UEFA 2019–2022 рр. (чемпіонати Європи та світу серед жінок, юнаків, футзал),
зокрема щодо перенесення скасованих у 2020–2021 роках подій на наступні роки
та відповідне оновлення графіків платежів, доповнення пакета UEFA новою
подією – Чемпіонатом Європи з футболу серед юнаків до 21 року у 2023 році.
Паралімпійські ігри:
– забезпечено роботу щодо укладення угоди, акредитації та організації
висвітлення Паралімпійських ігор 2020 року знімальними групами на локаціях в
Японії.
● Взаємодія з окремими мовниками – членами ЄМС щодо таких

дитячих та інклюзивних проєктів:
«Дитячі портрети» – міжнародний проєкт ЄМС, що підтримує
толерантність, взаємоповагу, дружні взаємостосунки в дитячому середовищі.
«Це я» – міжнародний проєкт ЄМС із виробництва та обміну сюжетними
роликами, присвяченими спілкуванню дітей з тваринами (трансляцію проєкту
заплановано здійснити на регіональних платформах у 2022 році).
У рамках співпраці з міжнародною агенцією Associated Press:
– забезпечено сприяння підписанню ліцензійної угоди на 2021 рік;
– на регулярній основі здійснюється робота з підтримки користувачів
сервісу;
– забезпечено сприяння підготовці документів для підписання ліцензійної
угоди на 2022 рік.
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● Співпраця

із закордонними партнерами у сфері обміну та
безплатного отримання контенту
У рамках співпраці з ADAMI Media Prize:
– оновлено та підписано Меморандум про співпрацю з ADAMI Media
Prize на період 2021–2023 роки;
– підписано ліцензійний договір на розміщення на сайтах конкурсу
ADAMI відеоматеріалу програми-номінанта 2020 року «Країна пісень»
виробництва АТ «НСТУ»;
– підписано ліцензійний договір щодо трансляції на регіональній
платформі АТ «НСТУ» телевізійного шоу «ADAMI – Project Pitching», що
відбулося в грудні 2021 року.
У рамках співпраці з Японським фондом:
– підписано ліцензійний договір та додаткову угоду для безплатної
трансляції документальної програми «Світ Японії» в ефірі каналу
UΛ: КУЛЬТУРА;
– підписано договори для безплатної трансляції мультсеріалів
«Заохочення до підкорення вершин» та «Родина джинів 2020» в ефірі каналу
UΛ: КУЛЬТУРА.
У рамках співпраці з ЄМС:
відібрано 2 цикли телепрограм про нацменшини України («Відтінки
України», «Експлейнери»), забезпечено збір програмних матеріалів та подано
заявку на участь у каталозі контенту ЄМС, створеного для допомоги мовникам
під час пандемії; забезпечено отримання прав на цикл документальних програм
«Наша Грузія» з каталогу контенту ЄМС;
–

– забезпечено оперативне інформування та інструктаж із технічних
(користування платформою) та правових питань безплатного користування
преміум-пакетом «Єврорадіо» у зв’язку з прийняттям змін до Фінансового
кодексу ЄМС щодо обміну радіоконцертами. На регулярній основі надається
підтримка каналу «Радіо «Культура» щодо участі в MUS – системі безплатного
обміну «Єврорадіо»;
– забезпечено укладення ліцензійного договору про права на публічне
сповіщення на телеканалах АТ «НСТУ» художнього фільму «Пісенний конкурс
Євробачення. Історія Вогняної саги», прем’єрний показ якого відбувся на
телеканалі UΛ: КУЛЬТУРА 03.07.2021;
залучено радіоплатформу до міжнародного спецпроєкту «Жінки в
Музиці», присвяченого 8 березня й темі гендерної рівності (забезпечено
переклад сценаріїв для серії подкастів про видатних жінок-композиторок різних
епох);
–
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– залучено до міжнародного радіопроєкту ЄМС, присвяченого Всесвітньому
дню ромів (трансляції серії концертів за участю видатних ромських музикантів
різних країн Європи). Україна була представлена композиціями гурту «Gypsy Lyre»;
– забезпечено участь каналу «Радіо «Культура» в трансляції 21 травня
2021 року, присвяченій відзначенню Всесвітнього дня культурного різноманіття
для діалогу та розвитку (забезпечено переклад опису та скриптів серій);
– забезпечено підтримку міжнародного радіопроєкту
Стравінським» (забезпечено переклад опису та скриптів серій).

«Весна

за

У рамках співпраці з деякими суспільними мовниками:
– забезпечено підписання Меморандуму про співпрацю із суспільним
мовником Молдови (компанією TRM);
– затверджено перелік програм Суспільного на обмін з огляду на
належність усіх необхідних прав АТ «НСТУ».
● Співпраця

із закордонними партнерами щодо налагодження
контактів та придбання контенту для платформ Суспільного
– забезпечено сприяння щодо підписання Угоди з European Film Academy
Production на висвітлення на каналі UΛ: КУЛЬТУРА Церемонії вручення призів
Європейської кіноакадемії.
● Залучено АТ «НСТУ» до міжнародного інклюзивного промопроєкту

«Нас15» («WeThe15») у рамках співпраці з Міжнародним паралімпійським
комітетом
У межах кампанії у 2021 році з боку АТ «НСТУ» було здійснено промоцію
на телевізійних і цифрових платформах, забезпечено трансляцію проморолика
«Герой», поширено історії про спортсменів з інвалідністю на телеплатформі та
загалом підтримано ідею різноманіття й інклюзивності.
● Залучено

АТ «НСТУ» до традиційного проєкту промоції
Суспільного мовлення – KMG у рамках співпраці з мовниками – членами
ЄМС
KeepMediaGood – багаторічний різноформатний промопроєкт ЄМС,
спрямований на підтримку суспільного мовлення. У 2021 році АТ «НСТУ»
долучилося до кампаній, присвячених темам кліматичних змін, свободи преси й
підтримки глядачів у часи пандемії та ізоляції.
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● Посилено

партнерські
взаємозв’язки
АТ «НСТУ»
з
дипломатичними установами України та інших держав, партнерами й
донорами
– забезпечення міжнародної складової проєкту «ХХІ Радіодиктант
національної єдності»: підготовлено 30 офіційних листів із запрошенням
іноземних посольств в Україні до участі в Радіодиктанті в головній локації
проєкту; залучено представників 8 іноземних посольств до участі в заході,
зокрема візит дипломатів до головної локації;
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− проведення трьох зустрічей партнерів та друзів Суспільного;
− випуск 51 щотижневих інформаційних розсилок «UΛ: PBC Newsletter»;
− організація та проведення 10 зустрічей з послами;
− направлення листів із привітаннями з нагоди відзначення національних
свят (41 лист).
● Інформування про новини, події та світові тенденції у сфері медіа,

ознайомлення з досвідом провідних європейських суспільних мовників, а
також сприяння залученню персоналу АТ «НСТУ» до робочих груп і
важливих міжнародних заходів ЄМС
Вагомими напрямами роботи, що сприяють підвищенню рівня обізнаності
персоналу АТ «НСТУ» у сфері тенденцій розвитку медіа, досвіду суспільних
мовників Європи та стимулювання його професійного зростання, були, зокрема,
такі:
− подальше розширення спеціалізованої
Суспільної онлайн-бібліотеки публікацій ЄМС:
опрацьовано 33 нові публікації та забезпечено
розроблення відповідного технічного завдання
щодо інтеграції зазначеної бібліотеки зі
структурою SuiteCRM АТ «НСТУ» (на кінець
2021 року
інтегровано
100%
публікацій,
опрацьованих у попередні 2 роки);
− інформування про події ЄМС у
спеціалізованих розсилках: оновлено дизайн тематичної розсилки про події ЄМС
та розсилки про події ЄМС у сфері технологій та інновацій. Загалом
підготовлено 30 випусків цієї розсилки, при цьому розроблено дизайн та
запущено нову спеціалізовану адресну імейл-розсилку про події ЄМС
технологічного спрямування (забезпечено 10 випусків);

− забезпечення 30 інформаційних розсилок «Міжнародні новини медіа»
для працівників АТ «НСТУ» про новини суспільних мовників Європи та світу з
відображенням ключових новин у корпоративному телеграм-каналі АТ «НСТУ»;
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− участь у спеціалізованих групах ЄМС співробітників АТ «НСТУ»: група
з питань фольклорної музики, група ведучих концертів класичної музики, група
з питань вироблення дитячого контенту;
− участь у заходах ЄМС та інших міжнародних заходах: представники
АТ «НСТУ» зареєстровані на 46 онлайн-заходах ЄМС (у 2020 році – на 30
онлайн-заходах), зокрема:
− тренінг JICA «Роль медіа в демократичних країнах» (березень 2021 р.);
− участь у роботі міжнародного журі конкурсу аудіозаписів народної
музики Свєтозар Страчіна Гран-Прі (травень 2021 р.);
− тренінгова програма Академії
коментаторів (жовтень 2021 р.);

ЄМС

для

молодих

спортивних

− тренінг «Oxford Scenarios Programme» за партнерської підтримки ЄМС
(вересень – жовтень 2021 р.);
− участь у роботі журі Міжнародного телевізійного фестивалю «Серце
Європи» (листопад 2021 р.);
− саміт з питань лідерства для суспільних ЗМІ Південної та Східної
Європи в місті Каденаббії, Італія (листопад 2021 р.);
− 87-ме чергове засідання Генеральної асамблеї ЄМС та засідання
регіональної групи мовників країн Центральної та Східної Європи (грудень
2021 р.);
− засідання Генеральної асамблеї Євроньюз (грудень 2021 р.);
− онлайн-семінар ЄМС «Дні цифрових медіа та нового радіо» (грудень
2021 р.);
− інші, що охоплювали такі сфери: кібербезпека, журналістика, контент для
молодої аудиторії, культура різноманіття та інклюзивності, мультиплатформний
контент.
В умовах пандемії та обмежень щодо подорожей було оперативно
забезпечено підготовку офіційних листів-запитів до МЗС / посольств /
акредитаційних комітетів для відряджень співробітників щодо висвітлення:
– зустрічі Дж. Байдена та В. Путіна в Женеві (Швейцарія);
– зустрічі Дж. Байдена та В. Зеленського у Вашингтоні (США);
– перебігу 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю (Франція);
– перебігу 78-го Венеційського міжнародного кінофестивалю (Італія);
– матчу Україна – Англія, 1/4 фіналу Євро-2020 (Італія);
– кризи мігрантів у Литві.
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● Сприяння просуванню на міжнародних медіамайданчиках бренду

АТ «НСТУ» та підвищенню обізнаності міжнародної спільноти про контент,
місію та розвиток Суспільного
Продовжується системна робота щодо пошуку відповідних міжнародних
майданчиків, фестивалів і конкурсів та інформування платформ АТ «НСТУ»
(забезпечено публікацію 5 випусків розсилки) з метою представлення програм
АТ «НСТУ», у тому числі забезпечено участь 22 програм / фільмів АТ «НСТУ»
в 18 міжнародних фестивалях і конкурсах, а саме:
– документальні цикли та програми «Відтінки України» (випуск про
В. Колчара, подружжя Бартошів, І. Златова, К. Добровольську, І. Корсунську,
Р. Скибіна), «Візуальний код» (випуск «Етновбрання поляків України та
спільнота в Білій Церкві: історія Олени Хоменко»), «Що? Як?»;
– документальні фільми «Невидима правда», «Непоганий рік», «Бабусю,
розкажи нам про Голодомор», «Майдан. Шість літер нашої свободи» (посів 2-ге
місце на Міжнародному телевізійному фестивалі «Серце Європи»),
«Херсонщина на вулкані» (номінант фестивалю Provinziale / Eberswalde Festival),
документальний цикл «Неймовірні музеї та де їх шукати»; «Сто років ізоляції»;
«МonoKate», «Шлях», «Люди зони», «Життя післязавтра», «Колапс. Як українці
зруйнували імперію зла»;
– анімаційні серіали для дітей «ТОТО», «Портал пригод».
Для порівняння: у 2020 році подано 15 програм на участь у 4 міжнародних
фестивалях і конкурсах.
● Впроваджено новий напрям міжнародної співпраці щодо участі в

міжнародних пітчингах для проєктів:
– забезпечено 5 окремих розсилок із запрошенням до участі
в 31 пітчинговому заході. На міжнародні пітчинги було подано 6 проєктів.
● Впроваджуються заходи з інформаційної інтеграції АТ «НСТУ»

з міжнародною медіаспільнотою, зокрема:
– на постійній основі здійснюється інформування ЄМС про найважливіші
новини АТ «НСТУ» міжнародного значення, що відображається в регулярних
розсилках ЄМС – News2know (11 новин опубліковані ЄМС);
– забезпечено збір та заповнення щорічних статистичних анкет ЄМС
«EBU-Media Intelligence Survey» за такими напрямами діяльності мовників:
лінійні
послуги,
телевізійна
та
радіоаудиторія,
телевізійне
та
радіопрограмування, персонал, фінансова сфера, цифрові платформи тощо;
– проведено низку заходів з метою включення успішних практик
АТ «НСТУ» у сфері різноманітності та інклюзивності до інтерактивного
тематичного кейсбуку ЄМС, публікація якого запланована на початок 2022 року.
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Комунікації зі ЗМІ та громадськістю
● Моніторинг

У 2021 році моніторинг традиційних та онлайн-медіа виявив 8590
публікацій про роботу АТ «НСТУ», з-поміж яких 3623 (42,8%) – матеріалів,
релізів пресслужби Суспільного. Проведений аналіз свідчить про стабільну та
активну присутність телерадіокомпанії в інформаційному полі.
За тональністю публікації в ЗМІ розподілено на: позитивні новини – 6763,
або 78,7% (5072 (61,1%) за попередній рік); нейтральні новини – 1676, або 19,5%
(2902 (35%) за попередній рік); негативні новини – 151, або 1,8% (324 (3,9%) за
попередній рік).

Тенденція до збільшення позитивної тональності публікацій та зменшення
негативної демонструє репутаційне укріплення Суспільного мовника і впливає
на укорінення цінностей та місії телерадіокомпанії в суспільстві.
Упродовж останніх двох років також спостерігається стала тенденція до
зменшення політизованості звучання Суспільного. Відповідно до висновків
репутаційного аудиту 2019 року, тоді в інформаційному полі Суспільний мовник
звучав політизовано. У 2020 році ситуація поліпшилася (політизованих
публікацій – 1427 (20,8% від загальної кількості). За 2021 рік таких публікацій
лише 687 (8% від загальної кількості). Водночас цього року щодо Суспільного
мовника переважали публікації неполітичного характеру – 7903 проти
6871 торік.
Окрім цього, за результатами моніторингу ЗМІ у 2021 році зафіксовано
3904 згадки про роботу суспільних телеканалів UΛ: ПЕРШИЙ та
UΛ: КУЛЬТУРА.
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● Ключові події

Ключові інформаційні піар-кампанії Суспільного мовника у 2021 році були
проведені до таких подій: XXXII літні Олімпійські ігри, XXI Радіодиктант
національної єдності, Пісенний конкурс Євробачення – 2021, Дитячий
пісенний конкурс Євробачення – 2021, а також до запуску власного дитячого
ютуб-каналу «БРОБАКС» з анімаційними серіалами для дітей різного віку.

Також з метою популяризації Суспільного мовника та проєктів власного
виробництва було організовано низку заходів, серед яких:
– презентація документального
зруйнували імперію зла»;

серіалу

«Колапс.

Як

українці

– передпоказ унікального проєкту про каральну психіатрію в Україні часів
СРСР «Діагноз: ВІЛЬНІ»;
– передпоказ циклу серій документального проєкту «Сильна» – про роль
жінок у реабілітації українських воїнів до Дня захисників і захисниць України за
участю авторів фільму, головних героїнь та глядачів у телецентрі «Олівець»;
– зум-екскурсія «По-людськи» з Інною Москвіною та Сніжаною
Кутраковою для просування соціального токшоу на UΛ: ПЕРШИЙ;
– запуск NewsHouse 2.0 – нового кросплатформного мультимедійного
ньюзруму;
– відкриття експозиції про нацспільноти та корінні народи «Відтінки
України» в телецентрі «Олівець».
У філіях Суспільного було проведено 115 офлайн- та онлайн-заходів:
зустрічі з громадами й локальними продакшенами, передпокази та інші заходи.
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Одночасно Суспільне радіо було офіційним радіотранслятором одних із
ключових міжнародних спортивних подій – Євро-2020 та Кубка світу з
біатлону, результатом популяризації яких стала успішна презентація піарфахівцями першої жінки-коментаторки в Україні, яка працює саме на
Суспільному.
● Комунікація

Пресслужбою опрацьовано 449 запитів на інформацію та звернень
громадян, із них 95 надійшло через платформу «Потрапити на Суспільне».
● Корпоративні сторінки Суспільного в соціальних мережах Facebook

та Instagram
За 2021 рік кількість підписників офіційної корпоративної сторінки
Суспільного в мережі Facebook зросла з 22 584 до 26 524 (+3940 користувачів).

На офіційній корпоративній сторінці Суспільного в соціальній мережі
Instagram з’явилося +876 читачів (кількість читачів збільшилася на 63%).
У середньому у 2021 році дописами охоплено 929 користувачів, що на 71%
більше ніж у 2020 році (542). Середня кількість реагувань збільшилася удвічі
(98,3%).
У 2021 році було проведено кілька акцій для популяризації ключових
облич проєктів та ведучих телерадіокомпанії, зокрема:
– «Люди реформ» (охоплення – 42 004 користувачі);
– «Читай_досягай» (охоплення – 226 653 користувачі, 1582 поширення);
– «Валентинки» від Суспільного» – тематичні картинки до 14 лютого
«Любов – це…» до різних проєктів Суспільного (охоплення – 7 508
користувачів);
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– «Неймовірні жінки Суспільного» до Міжнародного жіночого дня
(охоплення – 8 143 користувачі);
– «Що такого у тому Суспільному?» – відео до Міжнародного дня
свободи преси (охоплення – 9 300 користувачів);
– «А скажи-но щось «по-журналістськи!» – проєкт до Дня журналіста за
тегом #Ти_ж_журналіст! (охоплення – 10 995 користувачів);
– Презентація
NewsHouse
2.0:
враження
міжнародних
партнерів – серія відеороликів (охоплення – 12 338 користувачів);
– «МММагія!» – тематичний проєкт до Дня працівників
телебачення та зв’язку (охоплення – понад 5500 користувачів).

радіо,

Крім того, вийшла серія роликів з брендоутворювальними обличчями
Суспільного «Я – частина Суспільного» (загальне охоплення – 20 113
користувачів).
● Радіодиктант

У межах піар-кампанії з підтримки
щорічного
Радіодиктанту
національної
єдності підготовлено та розміщено на
корпоративній сторінці Суспільного в
соціальній мережі Facebook ілюстративні
підказки до нового правопису. Загалом
єдиний пост з ілюстративними пам’ятками
зібрав
169 544 користувачі,
кількість
поширень – 2060.
Для
просування
Радіодиктанту
підготовлено 9 відеозапрошень з відомими
українцями.
Загальне
охоплення –
149 200 користувачів, кількість поширень –
2196.
Також створено серію тематичних
відеороликів, присвячених українській мові,
за участю ведучих теле-, радіо- та digitalпрограм Суспільного. На сьогодні охоплення
відео налічує понад 31 000 користувачів.
На офіційній сторінці Суспільного
мовника в мережі Facebook під час підготовки та реалізації всеукраїнського
флешмобу розміщено публікації, створені платформами з усіх регіонів країни.
На сьогодні їхнє загальне охоплення становить 134 084 користувачі.
Також підготовлено 7 ексклюзивних матеріалів – інтерв’ю, публікації,
блоги – для сторонніх тематичних інтернет-видань «Читомо», «Всеосвіта»,
«Освіторія», «НУШ» та інших.
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Загалом 9 листопада 2021 року частка перегляду Радіодиктанту на
телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ досягла найкращого показника перегляду диктанту
за останні 6 років. Цього дня трансляцію Радіодиктанту увімкнули понад
255 тисяч глядачів. Ще 116 тисяч подивилися трансляцію на сайті
UΛ: ПЕРШИЙ. 197 тисяч глядачів дивилися трансляцію диктанту на YouTubeканалі UΛ: ПЕРШИЙ наживо.
● Пісенний конкурс Євробачення – 2021 та Дитячий пісенний конкурс
Євробачення – 2021 (ПКЄ-2021 / ДПКЄ-2021)
ПКЄ-2021 в ефірі Суспільного відбувалося з 18 по 22 травня. За
підсумками моніторингу маємо 1004 згадки в медіа про ДПКЄ-2021, із них
113 – відпрацьовані матеріали, у тому числі ексклюзивні публікації в BBC, DW,
Viva, НВ, ТСН.
На корпоративних сайтах розміщено 38 матеріалів, організовано
9 ексклюзивних інтерв’ю, 6 фотосесій представника на пісенний конкурс від
України, окремо – для сайту ЄМС. Загалом організовано розміщення
113 публікацій на сторонніх ЗМІ.
Задля просування представника України та Суспільного мовника як
офіційного транслятора Євробачення надіслано понад 100 докладних прескітів
закордонним медіа, понад 100 запитів упродовж 3 тижнів підготовки до фіналу
та 56 звернень у закордонні ЗМІ щодо Євробачення.
Окрім того, напрацьовано 41 контакт із діаспорою та подолано дві кризові
комунікації.
Під час проведення Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021
розміщено на корпоративних сайтах 23 матеріали. Загалом організовано
135 публікацій, зокрема фотосесії та інтерв’ю учасниці від України на ДПКЄ2021, а також ексклюзивні коментарі для сторонніх онлайн- та друкованих ЗМІ.
● Ексклюзивна медіаприсутність

Упродовж 2021 року організовано понад 50 ексклюзивних публікацій,
інтерв’ю та блогів / колонок у сторонніх медіа.
Зокрема, ексклюзивні публікації про топменеджмент компанії, обличчя
платформ Суспільного та проєкти були розміщені в BBC, DW, «Українській
правді», «Історичній правді», «Фокусі», НВ, Gazeta.ua, Media Business Reports,
Viva, ТСН, «Цензор.нет», «24 каналі», «Вікіпедії», «ZN.UA», «ІнтерфаксУкраїна» та інших.
Серед таких матеріалів: інтерв’ю зі сценаристом документального серіалу
«Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» Олександром Зінченком,
інтерв’ю керівниці підліткового мовлення Суспільного Вікторії Мурованої про
запуск дитячого ютуб-каналу «БРОБАКС», інтерв’ю генеральної продюсерки
регіонального мовлення Суспільного Марії Фрєй про розбудову гіперлокальної
мережі журналістів у регіонах, інтерв’ю з ведучою «Українського радіо»
Сніжаною Старовицькою, публічна колонка члена правління Суспільного
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Дмитра Козлова, відповідального за управління персоналом, про «Суспільну
довіру як базову цінність» та інші.
Для популяризації топоблич Суспільного та його проєктів організовано дві
обкладинки в друкованих ЗМІ – з ведучою Інною Москвіною та гуртом «Go_A»
під час роботи над Євробаченням-2021 та інтерв’ю учасниці України на
Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2021 для друкованого медіа.
● Партнерства

З метою підвищення впізнаваності, створення позитивного іміджу бренду
Суспільного та суббрендів, а також розширення цільових аудиторій протягом
2021 року було реалізовано 213 інформаційних угод про партнерство і
співпрацю (за минулий рік – 98), із них: 141 – партнерства регіональних філій
телерадіокомпанії, 72 – центральної дирекції. 19 партнерських проєктів
центральної дирекції мали статус міжнародних, 27 – загальнонаціональних.

Усі партнерства були реалізовані з відповідними проявами бренду
Суспільного.
Однією з найбільших і найочікуваніших літературних подій країни, до
висвітлення якої вже вкотре доєдналося Суспільне, став ювілейний
Х Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». «Радіо «Культура», як і в
попередні роки, було представлене на фестивалі окремою локацією – студією
прямого ефіру. Протягом усіх фестивальних днів у гості до ведучих «Радіо
«Культура» приходили відомі письменники та письменниці й учасники(-ці)
«Книжкового арсеналу».
Цього року захід відвідало 36 000 осіб, ще 39 000 долучилися до подій
онлайн. У межах фестивалю відбулося понад 300 подій – презентацій, дискусій,
концертів, перформансів, лекцій та 16 виставок.
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Всеукраїнське інформаційне партнерство Суспільного мовника та
асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – Дивись українське»
стало наймасштабнішою співпрацею цього року. Безплатний тримісячний
Всеукраїнський тур містами, містечками та селищами України «Кіно
просто неба – 2021», організований асоціацією, відвідало близько 50 000
глядачів, а до висвітлення проєкту долучилися працівники Суспільного в десяти
областях.
Тур «Кіно просто неба» здобув два рекорди України в номінаціях
«Найбільша кількість населених пунктів у найбільшому національному кінотурі
Україною» та «Найбільша кількість глядачів у найбільшому національному
кінотурі Україною». Основну інформаційну підтримку заходу надали
працівники філій Суспільного.

Знаковим і грандіозним стало продовження співпраці з неприбутковою
громадською спілкою, яка розвиває освіту в Україні, – «Освіторією». У межах
партнерства Суспільне вперше повноцінно транслювало із Софійської площі
Києва всю ювілейну V церемонію нагородження Global Teacher Prize
Ukraine – 2021. Глядачі Суспільного мовника мали унікальну можливість
дивитися наживо оголошення переможців Global Teacher Prize Ukraine на сайтах
регіональних телеканалів, на фейсбук-сторінці «Суспільне Київ» та ютуб-каналі
«Суспільне Країна». А команда міжрегіонального проєкту «Ранок на
Суспільному» упродовж вересня цього року розповідала телеглядачам про
кращих учителів, які потрапили до першої десятки рейтингу Global Teacher Prize
Ukraine.
До ключових цьогорічних партнерств Суспільного варто віднести «Book
Forum-2021» у Львові. Найцікавіші події та заходи фестивалю транслювалися
на всіх платформах Суспільного мовника. Упродовж п’яти днів команди радіо,
телебачення і digital-платформ Суспільного готували публікації, інтерв’ю,
здійснювали прямі включення й трансляції форуму. Загалом у заході взяли
участь спікери з 21 країни світу, відвідали його понад 6000 осіб, зафіксовано
понад 15 500 переглядів трансляцій у соціальних мережах, та понад 6500 – на
YouTube.
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Ще один партнерський проєкт, який мандрував Україною за інформаційної
підтримки Суспільного, – альманах найкращих короткометражних фільмів
2020 року
від
Довженко-Центру
«Українська
нова
хвиля.
Перезавантаження». Особливістю цьогорічних показів стало те, що всі вони
відбувалися не в стінах кінотеатрів, а в ревіталізованих просторах. Упродовж
двох місяців альманах переглянуло близько 2000 відвідувачів. Події
кінофестивалю висвітлювали: UΛ: ДНІПРО, UΛ: ЖИТОМИР, UΛ: КАРПАТИ,
UΛ: ЛЬВІВ, UΛ: ОДЕСА, UΛ: ЧЕРНІГІВ, UΛ: ВОЛИНЬ та UΛ: ЗАПОРІЖЖЯ.
Долучився Суспільний мовник і до співпраці з громадською організацією
«Центр протидії корупції» під час Міжнародного форуму з питань гібридних
загроз демократії: дезінформації, корупції та правових війн – «Демократія в дії:
Zero Corruption». У заході взяли участь президент України Володимир
Зеленський, президент Молдови Мая Санду, голова Агентства з міжнародного
розвитку (USAID), експосол США при ООН Саманта Павер, прем’єр-міністр
Латвії Артурс Каріньш, віцепрезидент Європейської комісії з питань цінностей
та прозорості Вера Йоурова, член Європарламенту Андрюс Кубілюс та інші.
Телеканал UΛ: ПЕРШИЙ транслював наживо дискусію про лідерство за участю
президентів Володимира Зеленського та Маї Санду, а також промову Саманти
Павер. Загальна кількість переглядів онлайн-подій форуму в соцмережах та на
відеохостингах становила понад 39 000.
Завдяки генеральній інформаційній підтримці Суспільного всі
поціновувачі якісної української музики мали змогу почути й побачити концерти
15-го ювілейного фестивалю українського духу «Бандерштат-2021». Так,
«Радіо «Промінь» щодня впродовж фестивалю в програмі «РанокПРО» робило
прямі включення хедлайнерів. А команда Волинської філії Суспільного
забезпечила інформаційну підтримку й трансляцію події на всю Україну.
Найцікавіші виступи та розмови з музикантами й гостями можна було
переглянути на UΛ: ВОЛИНЬ, цифрових платформах мовника та всіх
регіональних телеканалах Суспільного. Загалом команда Суспільного Волині
провела 13 годин прямого телеефіру з музичної сцени фестивалю, який
транслювали всі регіональні телеканали Суспільного, 5 годин радіоефіру на
«Українському радіо. Луцьк», 24 години стрим-трансляцій на цифрові
платформи – фейсбук-сторінку та ютуб-канал. Під час трансляції фестивалю
українського духу «Бандерштат» через соціальні мережі вдалося охопити
близько 6,5 млн осіб, а на відеохостингу YouTube – 4,2 млн.
За медіапідтримки Суспільного відбувся показ соціального проєкту,
присвяченого людям, які з різних причин залишилися жити на території
тимчасово окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської
областей «Всі, хто хотіли, поїхали». Прем’єра стрічки відбулася в столичному
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Будинку кіно влітку 2021 року, а
відтак її продемонстрували на
регіональних
телеканалах
Суспільного.
У співпраці з Міністерством
культури
та
інформаційної
політики
України
Суспільне
долучилося
до
Всесвітнього
тижня медіа- та інформаційної
грамотності
й
активно
підтримало конкурс учнівських
журналістських
робіт
«Репортер». Так, команда ранкового міжрегіонального шоу «Ранок на
Суспільному» підготувала спецпроєкт «Тиждень медіаграмотності»: в ефіри
вийшло п’ять сюжетів про те, як люди різного віку, від наймолодших до літніх,
скориставшись навичками медіаграмотності, змінили своє життя.
Також у межах реалізації річного плану партнерства Суспільне підтримало
такі проєкти:
– Церемонію

нагородження
лауреата журналістської Премії
імені Георгія Ґонґадзе. Трансляція
заходу в прямому ефірі відбулася на
телеканалі
UΛ: КУЛЬТУРА,
а
онлайн-трансляцію можна було
дивитися
на
digital-платформі
Суспільного,
фейсбук-сторінках
каналів
Суспільного
UΛ: КУЛЬТУРА,
UΛ: ПЕРШИЙ,
«Українське радіо» та «Радіо «Культура». Лауреаткою премії 2021 року стала
журналістка Суспільного, ведуча токшоу «Зворотний відлік» Мирослава Барчук;
– Міжнародний фестиваль класичної музики Kharkiv Music Fest.
Цьогоріч він був присвячений творчості німецького композитора Людвіга ван
Бетховена. У межах концертної програми, яка тривала з квітня по червень,
відбулися шість різножанрових концертів, а також низка просвітницьких
проєктів. Фестиваль інформаційно підтримали «Радіо «Культура» та
UΛ: ХАРКІВ;
– Фестиваль сучасного мистецтва GogolFest. Цього року артзахід приймав
Маріуполь, який розважав гостей фестивалю театральними виставами,
інсталяціями та нічною музичною програмою. На фестивалі побували
кореспонденти Суспільного;
– Мандрівний фестиваль «З країни в Україну», який протягом літа
проходив в 11 містах на Сході України й до висвітлення подій якого активно
долучилися працівники з UΛ: ДОНБАС та UΛ: ХЕРСОН;
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– Фестиваль
ідей-2021.
Темою
цьогорічного
форуму
обрали «Україна, якій вдається». До
обговорень, обміну досвідом та
ідеями від Суспільного долучилася
виконавча продюсерка радіоканалу
«Радіо
«Культура»
Ірина
Славінська. Вона розповіла про
необхідність
розроблення
та
впровадження політики гендерної
рівності для медіа;
– 30-й рок-фестиваль «Тарас Бульба». В ювілейному заході взяли
участь півсотні відомих українських артистів. Інформаційно підтримали
фестиваль «Радіо «Промінь» та UΛ: РІВНЕ;
– Транскордонний літературний фестиваль Центрально-Східної
Європи «Місяць авторських читань» (МАЧ). У липневих читаннях взяли
участь 16 українських, 5 чеських та 10 словацьких письменників і письменниць.
Однією з модераторок української лінії була журналістка й ведуча програм на
«Радіо «Культура» Олена
Гусейнова;
– Рекорд

із
висадження дерев проєкту
«Greening
of
the
Planet» – масштабна акція
«Висадження
дерев
мільйоном людей за одну
добу».
Команда
регіонального
мовлення
Суспільного
підготувала
спецефір, де разом із сотнями тисяч людей у різних частинах світу висаджувала
дерева. У прямих включеннях кореспонденти Суспільного з Вінниці, Львова,
Черкас, Кропивницького, Запоріжжя разом зі співорганізаторами акції
розповідали, як до ініціативи долучалися в їхніх регіонах. Онлайн-трансляція
акції відбулася на сайтах філій та фейсбук-сторінці «Суспільне Київ»;
– Донбас Медіа Форум-2021: переосмислюємо нові реалії. У межах
інформаційного партнерства з Донецьким інститутом інформації медіаексперти
Суспільного обговорили актуальні проблеми в медіаполі всієї України і, зокрема,
у східних та південних регіонах;
– Національний EdCamp для радості «Тримай п’ять, освіто!» (EdCamp

Joy) від громадської організації «Едкемп Україна». У межах партнерства
журналісти Суспільного поспілкувалися з експертами проєкту про радість як
одну з основних позитивних емоцій людини. Про те, звідки вона береться, чому
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є життєво важливою, як вчителям та учням її зберігати й розвивати, говорили
впродовж тижня в теле- та радіоефірах Суспільного.
● Ключові напрями роботи PR регіонального мовлення у 2021 році:

– популяризація співпраці із Суспільним мовником на умовах
аутсорсингу – проєкти «Створюй із Суспільним» та «Створюй із Суспільним.
Розслідування».
За 2021 рік найуспішнішою піар-кампанією регіонального мовлення стала
популяризація співпраці із Суспільним мовником на умовах аутсорсу «Створюй
із Суспільним» – 188 згадок конкурсу
та проєктів, що реалізовані в межах
програми, у сторонніх ЗМІ;
– інформаційна
кампанія
розбудови гіперлокальної мережі
універсальних
журналістів
Суспільного – зустрічі з громадами
Чернігівщини,
Сумщини
та
Харківщини;
– розповідь про відзнаку «Честь
професії» фільмом «Журналістика
результату» на регіональних телеканалах Суспільного;
– покращення іміджу компанії як соціально відповідальної в умовах
пандемії COVID-19 – інформаційний супровід спільних з регіональними медіа
спецефірів про червону зону, радіо- та телевізійних спецпроєктів власного
виробництва;
– популяризація здорового способу життя та звички займатися
спортом – інформаційний супровід спортивних трансляцій на регіональних
телеканалах Суспільного;

– просування ключових напрямів виробництва філій – інформаційного та
суспільно-політичного: інформаційний супровід міжплатформних марафонів
регіональних команд;
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– поліпшення іміджу компанії як інноваційного мовника – інформаційний
супровід запуску подкастів у філіях;
– інформаційний
супровід
міжрегіональних
проєктів
Суспільного – «Ранок на Суспільному» та спецпроєктів, які спільно створюють
усі філії;
– поліпшення іміджу Суспільного як мовника, що підтримує етнічне
різноманіття, – інформаційний супровід проєктів мовами національних
спільнот, які виготовляють регіональні команди в Одесі, Закарпатті та Буковині.
Загалом у філіях за 2021 рік реалізовано 141 інформаційне партнерство,
проведено 115 офлайн- та онлайн-подій, де регіональна команда Суспільного
стала організатором чи співорганізатором. Зокрема, це зустрічі з громадами в
межах розбудови гіперлокальної мережі в трьох регіонах-учасниках пілотного
проєкту, передпокази для громадськості проєктів, відібраних на конкурсі
«Створюй із Суспільним», – «Українське підпілля на Волині» (Луцьк), «Баба
Єлька. Експедиція на піч» (Кропивницький), «Покоління: Паралелі»
(Вінниця), «Радянський бруталізм» (Чернівці), «Між життям та смертю»
(Житомир) та інших, а також спецпроєктів регіональних команд – «Печерні»
(Тернопіль), «Цимес подільської кухні» (Хмельницький) тощо.
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Сервіс
Для забезпечення безперебійної роботи АТ «НСТУ» у 2021 році було
укладено 186 договорів.
Виконано косметичні ремонти 22 службових приміщень центральної
дирекції АТ «НСТУ» загальною площею орієнтовно 860 м², у частині з них було
замінено інженерні лінії та мережі. Це дало змогу значно підвищити рівень
комфортності та надійності умов праці.
Для підтримання належних умов праці, забезпечення безперебійного
процесу виробництва та нормальної роботи технологічного обладнання було
здійснено вагомий внесок у його ремонт та обслуговування, а саме:
– проведено комплекс робіт з підготовки студій та апаратних до
висвітлення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року з м. Токіо;
– виконано поточний ремонт апаратно-студійного блоку № 4, на базі якого
реалізується грантовий проєкт японського уряду;
– придбано та розпочато введення в експлуатацію напірних,
підживлювальних і циркуляційних насосів системи теплопостачання будівлі,
гарячого водопостачання висотної частини будівлі центральної дирекції
АТ «НСТУ», які будуть встановлені в приміщенні індивідуального теплового
пункту й машинних залах, що значно підвищить надійність та продуктивність
системи та дасть змогу зменшити електроспоживання напірних вузлів до 60%;
– придбано й встановлено 78 кондиціонерів, з яких 24 – у технологічних
приміщеннях АВМ, серверних та апаратних, 54 – в офісних приміщеннях;

– відновлено роботу припливно-витяжної системи вентиляції та чилера
(проведено поточний ремонт із заміною технологічних рідин), яка забезпечує
технологічні температурні режими в приміщеннях апаратно-студійного
комплексу «Новини» (підвал, вул. Ю. Іллєнка, 42);
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– виконано пусконалагоджувальні послуги 12 прецизійних кондиціонерів
в ЦОД-1 та 2, які забезпечують технологічні температурні режими для
обладнання, задіяного в трансляції контенту;
– виконано поточний ремонт в 14 апаратних відеомонтажу (3-й поверх),
встановлено нові металопластикові вікна, перегородки, радіатори опалення,
проведено реконструкцію освітлення та придбано робочі столи;

– придбано та встановлено 4 500 акумуляторних батарей для джерела
безперебійного живлення (вул. Ю. Іллєнка, 42), що дасть змогу подовжити
роботу технологічного обладнання в разі аварійного відключення електричних
мереж;
– проведено комплекс робіт з реконструкції системи освітлення в АСБ-1
та АСБ-2 для встановлення нових освітлювальних приладів, зі спеціальних
конструкцій змонтовано два кола діаметром 8 та 12 метрів та додатково
встановлено 63 освітлювальні ферми різних
розмірів;
– встановлено
6
інфрачервоних
обігрівачів для обігріву локацій у павільйонах
АСБ-1 та АСБ-2 у міжсезонний період;
– проведено
комплекс
робіт
з
розроблення проєкту й отримання проєктнокошторисної документації на капітальний
ремонт мереж гарантованого живлення
технологічного обладнання, задіяного в прямих
ефірах АСБ-3, 4, 5, 6, 10;
– виконано
налаштування
плати
керування дизель-генераторної установки, що
дало змогу дистанційно отримувати дані про її
стан та надавати інформацію до єдиного
моніторингового центру АТ «НСТУ»;
– проведено комплекс робіт з розроблення та реалізації проєкту щодо
капітального ремонту будівлі котельні (вул. Ю. Іллєнка, 42);
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– розпочато комплекс робіт з улаштування наливної підлоги на третьому
поверсі стилобатної частини будівлі загальною площею 414 м² у центральній
дирекції АТ «НСТУ»;

– проведено комплекс робіт зі встановлення чергового освітлення
сходових клітин висотної частини будівлі центральної дирекції АТ «НСТУ»,
проведено реконструкцію вуличного освітлення зони паркування – виконано
заміну силової проводки та встановлено енергоефективні LED-прожектори.
Для забезпечення необхідних технологічних температурних режимів у
приміщеннях мовного блоку дирекції «Українське радіо», а саме АСБ-21, 22, 24,
25, проведено роботи з відновлення чилера – виконано заміну компресора.
Також відновлено роботу технологічного кондиціонера в серверній
(вул. Б. Грінченка, 11).
Здійснено
супровід з реалізації
проєкту
NewsHouse 2.0
з
питань
тепловодопостачання,
вентиляції
та
капітального ремонту
електромережі.
Придбано
металопластикові
вікна для висотної
частини будівлі центральної дирекції АТ «НСТУ» загальною площею близько
2 500 м².
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Виконано реконструкцію освітлення малої
концертної студії та прилеглої території будівлі,
встановлено енергоощадні LED-світильники
(вул. Л. Первомайського, 5-В).
Улаштовано тротуарною плиткою доріжки
біля центрального входу будівлі телецентру
«Олівець» (вул. Ю. Іллєнка, 42).
Завершено другий етап асфальтування
проблемних ділянок зони паркування та
прилеглої території центральної дирекції
АТ «НСТУ» загальною площею близько 200 м².
Придбано та введено в експлуатацію
пересувну дизель-генераторну установку, яка
забезпечує автономним електропостачанням
автомобілі ПТС на виїзних зйомках.
Оновлено автомобільний парк – придбано 4 нових кросовери «Renault
Duster», мікроавтобус «Citroen Space Tourer» та універсал «Citroen Berlingo».

Також здійснено поточний ремонт 23 автомобілів, завдяки чому під час
карантину було організоване оперативне та безперебійне забезпечення для
виробничих потреб автотранспортом співробітників центральної дирекції
АТ «НСТУ». Крім того, для поліпшення якості транспортних послуг було
залучено компанію-перевізника, яка за необхідності забезпечує своєчасне
розвезення працівників АТ «НСТУ» в ранковий та нічний час.
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Безпека
З метою ефективного захисту комерційної таємниці та конфіденційної
інформації внесено зміни до Положення про комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію АТ «НСТУ», а також розроблено нову форму
Зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію АТ «НСТУ». Проведено 550 вступних
інструктажів для новопризначених працівників щодо ознайомлення зі змістом
Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
АТ «НСТУ».
Вчасно та оперативно здійснено перевірку кандидатів на посади
менеджерів, продюсерів філій, інші керівні посади та виявлено осіб, які могли б
завдати репутаційних і безпекових ризиків компанії. Здійснено перевірки
партнерів компанії, під час яких виявлено потенційні безпекові та репутаційні
ризики для АТ «НСТУ». Також проведено внутрішню перевірку щодо
невиконання одним із контрагентів телерадіокомпанії умов, викладених у
договорі, та завчасно вжито необхідних заходів.
Здійснено неодноразові відрядження до філій, завдяки яким поліпшились:
якість надання працівниками Управління поліції послуг охорони; дотримання
безпеки з охорони праці та протипожежної безпеки; дотримання правил щодо
захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
Організовано проходження відповідними працівниками спеціалізованого
курсу із захисту персональних даних, розробленого Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини, отримано офіційні сертифікати. Навчання
відбувалося в рамках спільного проєкту Європейського Союзу та Ради Європи
«ЄС та Рада Європи спільно підтримують свободу ЗМІ в Україні».
Для забезпечення безпеки та дотримання правил пропускного режиму:
– організовано роботу бюро перепусток з видачі тимчасових перепусток
для відвідувачів телерадіокомпанії з нанесенням на картки доступу
ідентифікаційної інформації (вул. Хрещатик, 26; вул. Ю. Іллєнка, 42);
– виконано оновлення програмного забезпечення «U-Prox IP» та «U-Prox
WEB» індивідуальної версії;
– розгорнуто тестову систему управління подіями безпеки, що забезпечує
аналіз у реальному часі подій безпеки, отриманих від мережевих пристроїв і
додатків, а також відпрацьовано процес реагування на події безпеки.
Проведено в установленому порядку процедури закупівлі обладнання та
здійснено монтаж:
– додаткових турнікетів перед входом до висотної частини будівлі
(вул. Ю. Іллєнка, 42);
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– системи СКУД та системи
NewsHousе 2.0 (вул. Хрещатик, 26);

відеоспостереження

в

приміщенні

– системи обмеження заїзду (шлагбаум) стороннього автотранспорту на
автостоянку за допомогою СКУД та системи домофонного зв’язку
(вул. Хрещатик, 26; вул. Грінченка, 9; вул. Ю. Іллєнка, 42).
Проведено налаштування телефонних мереж на основі SIP-протоколу для
функціонування контрольно-пропускного пункту (вул. Ю. Іллєнка, 42).
Задля оперативного реагування на нештатні ситуації проведено в
установленому порядку процедуру закупівлі 18 комплектів обладнання систем
відеоспостереження для філій АТ «НСТУ». Організовано доступ до п’яти
мережевих відеореєстраторів філій з можливістю перегляду в режимі реального
часу.
Відповідними працівниками отримано сертифікати про успішне
проходження курсу NT-Security IT Building and Information Security Management
System (ISMS).
Задля забезпечення належного рівня пожежної безпеки й можливості
швидкого реагування на ймовірні випадки загоряння в приміщеннях
телерадіокомпанії укладено договір і забезпечено початок робіт з надання послуг
з монтажу системи автоматичної пожежної сигналізації й оповіщення про
пожежу, управління евакуацією людей та автоматичної системи пожежогасіння
АТ «НСТУ» (вул. Хрещатик, 26).
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Антикорупційний напрям
Метою антикорупційної діяльності в АТ «НСТУ» є досягнення суттєвого
прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості
й системності антикорупційної діяльності всіх посадових осіб органів
управління та керівників структурних підрозділів.
Головним напрямом роботи із запобігання корупції залишається
превентивний підхід. Систематично здійснюються заходи щодо забезпечення
виконання антикорупційного законодавства. Такі заходи спрямовані на
профілактику та своєчасне виявлення корупційних ризиків у діяльності
телерадіокомпанії, зменшення їхнього впливу на загальні результати роботи.
У 2021 році було проведено внутрішню оцінку корупційних ризиків у
діяльності АТ «НСТУ» за 2020–2021 роки.
На підставі результатів внутрішньої оцінки корупційних ризиків
розроблено проєкт нової редакції Антикорупційної програми АТ «НСТУ».
Також за звітний період проведено:
– 561 вступний інструктаж / роз’яснення для новопризначених
працівників щодо ознайомлення зі змістом Антикорупційної програми
АТ «НСТУ» та вимогами Закону України «Про запобігання корупції»;
– 5 перевірок філій АТ «НСТУ»
Антикорупційної програми АТ «НСТУ»;

щодо

виконання

(реалізації)

– 7 перевірок / внутрішніх розслідувань за повідомленнями про можливі
корупційні правопорушення. За результатами антикорупційних перевірок:
щодо однієї перевірки – інформацію передано за належністю до
управління комплаєнс;
щодо ще однієї перевірки – матеріали внутрішнього розслідування
передано до органів внутрішніх справ;
щодо інших 5 перевірок – не було підтверджено фактів корупції.
Пріоритетом в антикорупційній діяльності визначено запобігання
поширенню корупційних практик, усунення корупційних ризиків шляхом
залучення відповідальних осіб за реалізацію Антикорупційної програми
АТ «НСТУ» у філіях. Регулярно проводяться тренінги / практикуми для
відповідальних осіб за реалізацію Антикорупційної програми АТ «НСТУ» у
філіях.
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Управління ризиками
У 2021 році реалізовано комплекс заходів, спрямований на забезпечення
належного функціонування та розвиток інфраструктури ризик-менеджменту:
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Комплаєнс
В АТ «НСТУ» організовано систему управління комплаєнс-ризиками, яка
ґрунтується на розподілі обов’язків між структурними підрозділами АТ «НСТУ»
із застосуванням моделі трьох ліній захисту.
І лінія захисту (структурні підрозділи АТ «НСТУ», власники бізнеспроцесів) здійснює управління комплаєнс-ризиками на рівні структурних
підрозділів та бізнес-процесів.
ІІ лінія захисту (управління комплаєнс) забезпечує функціонування
системи управління комплаєнс-ризиками, їх незалежне аналізування та
оцінювання.
ІІІ лінія захисту (Служба внутрішнього аудиту) здійснює незалежне
оцінювання ефективності системи управління комплаєнс-ризиками.
У 2021 році здійснено комплекс заходів для подальшого розвитку функції
комплаєнсу, а саме:
– впроваджено механізм конфіденційного повідомлення – внутрішній
процес АТ «НСТУ», за допомогою якого кожен працівник АТ «НСТУ» має
можливість за визначеними телефонами або адресами електронної пошти
повідомити управління комплаєнс про будь-яку неприйнятну поведінку /
порушення в діяльності АТ «НСТУ» чи звернутися за необхідною допомогою зі
збереженням конфіденційності такого звернення та забезпеченням належного
захисту повідомлювача;
– затверджено Методику оцінювання комплаєнс-ризиків АТ «НСТУ», яка
визначає загальні методологічні підходи до оцінювання комплаєнс-ризиків та
реєстр функціональних комплаєнс-ризиків (регуляторний, репутаційний та
операційний комплаєнс), конкретизує критерії та шкалу оцінки рейтингів і рівнів
комплаєнс-ризиків, наводить підходи до заходів реагування на комплаєнсризики;
– залучено управління комплаєнс до участі в «Єдиному вікні» при
прийнятті на роботу нових працівників АТ «НСТУ» з метою ознайомлення їх з
документами з питань комплаєнс, а також етичними нормами та стандартами
АТ «НСТУ»;
– затверджено перелік посад, за якими необхідне здійснення АТ «НСТУ»
посиленого контролю щодо дотримання етичних норм та принципів;
– з метою виявлення фактів тиску, конфліктів, дискримінації та іншої
неприйнятної поведінки в АТ «НСТУ» управління комплаєнс залучено до
проведення співбесіди з працівниками, що звільняються;
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– розроблено презентацію для навчання працівників АТ «НСТУ» з питань
дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ», а також case-stadyнавчання працівників АТ «НСТУ» з питань дотримання Редакційного статуту
АТ «НСТУ»;
– розпочато розгляд й опрацювання звернень працівників АТ «НСТУ» та
громадян управлінням комплаєнс.
У 2021 році оновлено склад та продовжено роботу Комісії з етики
АТ «НСТУ», яка є постійно діючим органом телерадіокомпанії та створена з
метою розгляду питань щодо порушення працівниками Суспільного норм
Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ».
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ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ
2021 рік став роком найбільш значного технічного переоснащення
компанії за останні десятиріччя.
Другий рік поспіль компанія отримує бюджетне фінансування розвитку
(капітальні видатки технічного напряму становили 33 млн грн), що забезпечило
можливість реалізувати:
• Комплекс висвітлення спортивних подій. Завдяки цьому комплексу
забезпечено успішне висвітлення Літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Ядром комплексу стала нова система для запису, відтворення та монтажу відео
EVS вартістю 10,2 млн грн, яка працює для виробництва високоякісного
сучасного контенту для всіх платформ та редакцій. Модернізовано апаратну
супутникового прийому (Національний центр технічної координації) – введено в
експлуатацію
нові
інтегровані
приймачі-декодери
вартістю
1,4 млн грн
та
професійні
супутникові демодулятори вартістю
2,1 млн грн.
Власними
силами
створено
5 нових
стаціонарних
коментаторських позицій.
•
Комплекс автоматизації
ефірного мовлення (11,7 млн грн).
Комплекс
забезпечуватиме
безперебійне мовлення 4 каналів із
загальнонаціональним
покриттям:
UΛ: ПЕРШИЙ,
UΛ: КУЛЬТУРА,
UΛ: КРИМ та UΛ: КИЇВ, та стане
основою
для
регіонального
(технічного) каналу.
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• Комплекс автоматизації регіонального ефірного мовлення
(18,2 млн грн, з них капітальних видатків – 9 млн грн). Забезпечує можливість
стандартизувати, уніфікувати та організувати безперебійне мовлення в HD-форматі
всіх регіональних каналів (22) шляхом побудови сучасних автономних ефірних
комплексів філій з глибокою інтеграцією з регіональним (технічним) каналом.
Важливим етапом реалізації концепції регіонального (технічного) каналу стало
впровадження глобальної корпоративної мережі (вартість послуг у 2021 році
становила 0,9 млн грн).

• Переоснащення мовного блоку (ефірної студії) радіоканалу «Радіо
«Культура» вартістю 3,9 млн грн.
• Забезпечено централізовані закупівлі техніки для потреб центральної
дирекції та філій (на загальну суму 34 млн грн):
– офісні комп’ютери – 500 шт.;
– робочі станції – 100 шт.;
– ноутбуки – 100 шт.;
– відеокарти;
– різне аудіообладнання,
стандартизованими
пультами
всіх
філій.
Загалом
здійснено
закупівлю
700
одиниць сучасної
персональної
комп’ютерної
техніки,
що
сприяло зростанню
забезпеченості
сучасною технікою
працівників
компанії з 25% до 55%.

включно

з

переоснащенням

звуковими
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• Ключові гранти
У 2021 році успішно увійшли у фінальну фазу (постачання та
налаштування техніки) міжнародні грантові проєкти, які дадуть змогу істотно
пришвидшити технічне переоснащення компанії. Серед партнерів: Державний
департамент США, уряд Японії, ЄС та Міністерство закордонних справ
Німеччини / BBC MA та DWA, Sida, Королівство Нідерландів, FCO / BBC MA,
Український культурний фонд.
Триває інсталяція технічних комплексів та інтеграція в єдиний
технологічний простір компанії.
• Проєкт «Комплексна технічна модернізація Національної
суспільної телерадіокомпанії України», що фінансується Державним
департаментом США. Завдяки проєкту забезпечено можливість закупити
комплекти спеціалізованого аудіовізуального та супутнього до нього технічного
обладнання з програмним забезпеченням для модернізації інфраструктури й
обладнання телевізійної студії й апаратної № 2 АТ «НСТУ» («Суспільна
студія»), у тому числі комплект для довготривалого архівування програм,
включно з розробкою програмного забезпечення та оновлення обладнання для
телевиробництва в п’яти філіях АТ «НСТУ» (Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпро
та
Суми).
Це
найбільший
проєкт,
який реалізує компанія
за останні роки з метою
повного
переходу
виробництва в HDформат,
уніфікації
засобів виробництва та
воркфлоу, поліпшення
якісних показників і
появи нових апаратних
комплексів:
нового
обладнання
для
виробництва програм
(Post
Production – 17
АВМ,
студійна
автоматизація
Avid
Command,
системи
електронного ньюзруму
iNews, PAM Interplay),
обладнання
для
медіатеки
(сховище
тривалого зберігання програм на базі Sony ODA, автоматизація процесів з
підготовки файлів, інтеграції в ефірний комплекс та доступу до архіву не тільки
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центральної
дирекції,
а
й
регіонів).
Окремо
варто
звернути
увагу
на
регіональний
складник
цього
проєкту:
відразу
5 філіям передано й
впроваджено
знімальне
обладнання,
обладнання
для
прямих включень,
комплект
для
створення ще однієї
регіональної ПТС
(Херсонська РД) та
здійснено
комплексну
модернізацію однієї студії. Загальна вартість інвестицій у техніку становила
понад 2,2 млн доларів США.
• У рамках проєкту «Підтримка регіоналізації суспільного мовлення
в Україні», що фінансується Sida та виконується SR MDO, відбулося
постачання додаткової техніки на понад 100 000 доларів США для 5 філій

268

(Закарпаття, Одеса, Полтава, Черкаси, Чернігів). Отримано 14 ліцензій на повний
пакет програм Adobe для забезпечення роботи digital-платформ у філіях.
• Реалізація проєкту «Гіперлокальна кореспондентська мережа –
побудова мережі більш інформованого суспільства». Перша співпраця з
королівством Нідерландів, яка сприяла запуску пілотного проєкту з побудови
гіперлокальної мережі в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Загальна кількість інвестицій – понад 80 тис. доларів США.

• У межах проєкту «Підтримка національного суспільного мовника
України», що фінансується ЄС та Федеральним міністерством закордонних
справ Німеччини й виконується DWA, BBC MA та NIRAS, відбувся запуск
NewsHouse 2.0.
• Український культурний фонд (УКФ). Позитивною подією стало
отримання гранту від українського грантодавця УКФ для виконання проєкту
«Інтерактивна постійна експозиція національних спільнот та корінних народів
України – «Відтінки України» на базі креативного простору «Олівець».
Капітальні інвестиції – близько 170 тис. грн.
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• Програма
економічного та соціального
розвитку, що фінансується
урядом Японії, – комплексний
проєкт щодо переоснащення
технікою
студійного
виробництва, який забезпечить
можливість
впровадити
сучасний
принцип
виробництва Remote production
для інтенсивного та якісного
використання обладнання й
залучення
кваліфікованого
персоналу. У такий спосіб
триває модернізація апаратної
АСБ-4
та
студійних
павільйонів 1, 3, 4, 5. Загальна
вартість інвестицій становила
понад 2 млн доларів США.
• У межах проєкту «Підтримка незалежних медіа в країнах Східного
партнерства», що фінансується FCO та виконується BBC MA, відбулося
дооснащення, зокрема, digital, NewsHouse та АСБ-2.
• У межах проєкту «Збільшення участі громадськості у процесах
прийняття рішень на місцях, запускаючи дискусійні передачі у
Тернопільській, Чернігівській та Сумській областях» придбано комплекти
позастудійного виробництва, зокрема камери ТЖК, обладнання LiveU та
ноутбуки.
• Впровадження сучасних технологій
Розроблено та впроваджено власними силами автоматизований
цілодобовий технічний канал «Погода», який в автоматичному режимі формує
відеоряд з актуальними даними про погоду та дає змогу видавати його в будьякий з 4 каналів, що мовлять із центральної дирекції, у тому числі на всі
регіональні ефіри через технічний (регіональний) канал.
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У 2021 році успішно впроваджено технологію цифрового тракту аудіо на
основі AudioDante, що гармонічно поєднується з технологією цифрового
відеотракту NDI, впровадженою в АСК у 2020-му.

Створено центр моніторингу та управління інфраструктурою центральної
дирекції та філій АТ «НСТУ», одним з важливих завдань якого є забезпечення
стабільності міжрегіональної мережі та допомога філіям.
Власними силами модернізовано ПТС Запоріжжя, ПТС Кропивницький.
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• Забезпечення безперебійної роботи інфраструктури ІТ та підтримка

користувачів АТ «НСТУ» в таких проєктах:
– ХХХІІ Літні Олімпійські ігри;
– XVI Літні Паралімпійські ігри;
– Пісенний конкурс Євробачення – 2021;
– Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2021;
– Радіодиктант національної єдності 2021 року;
– Біатлон. Кубок світу 2021/22.
• Модернізація ІТ-інфраструктури
Мережа.
Розширено
покриття бездротової мережі
центральної дирекції для
забезпечення
мобільності
користувачів.
Для
забезпечення
безперебійної роботи мережі,
у тому числі нових ефірних
комплексів, отримано та
введено
в
експлуатацію
14 нових комутаторів.
Бездротова мережа. Розширено покриття бездротової мережі центральної
дирекції для забезпечення високомобільної роботи працівників. Встановлено
додатково понад 20 точок.
Модернізовано 10 станцій відеомонтажу АВМ для забезпечення роботи з
контентом високої якості.
Розширено архівні сховища та оперативні сховища зберігання контенту на
понад 300 Тб.
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• BAS ERP

Забезпечено базове впровадження системи «BAS ERP»:
‒ автоматизовано кадровий облік центральної дирекції;
‒ автоматизовано кадровий облік філій;
‒ автоматизовано нарахування заробітних плат у центральній дирекції;
‒ триває процес налаштування модуля «Основні засоби»;
‒ налаштовано модуль «Казначейство»;
‒ налаштовано модуль «Банк»;
‒ триває налаштування модуля «Матеріальні активи»;
‒ триває налаштування модуля «Нематеріальні активи»;
‒ реалізована наскрізна аналітика в розрізі нарахування заробітної плати.

• Забезпечено

базове

впровадження

системи

електронного

документообігу:
‒ інстальовано систему на власний кластер АТ «НСТУ»;
‒ автоматизовано процес ведення електронного документообігу в
компанії;
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‒ проведено навчання користувачів.

Також у 2021 році:
– забезпечено комплексний ремонт та відновлення понад 30 принтерів та
МФУ, що дало змогу продовжити строк експлуатації наявних пристроїв;
– створено Принт-центр АТ «НСТУ» для забезпечення централізованого
друку великих обсягів документів;
– забезпечено впровадження системи обліку ризиків;
– розпочато впровадження єдиної цифрової екосистеми на базі технологій
Microsoft365;
– розроблено та затверджено політику інформаційної безпеки компанії.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ
Управління бюджетом
• З метою забезпечення функціонування АТ «НСТУ» з дотриманням

законодавства України протягом 2021 року здійснено низку важливих заходів, а
саме:
− розроблено проєкт Плану використання бюджетних коштів та
помісячного розподілу асигнувань за бюджетною програмою «Фінансова
підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України»;
− сформовано пропозиції до показників паспорта бюджетної програми
КПКВК
3802080
«Фінансова
підтримка
Національної
суспільної
телерадіокомпанії України» на 2021 рік;
− підготовлено пропозиції до Бюджетної декларації на 2022–2024 роки на
виконання окремого доручення Державного комітету телебачення і
радіомовлення України та листа Міністерства фінансів України;
− підготовлено пропозиції до Фінансового плану акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік;
− здійснено розрахунки до проєкту бюджету АТ «НСТУ» на 2022 рік,
зважаючи на норми статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» та Закону України «Про Державний бюджет України на
2021 рік;
− з урахуванням потреб АТ «НСТУ» та на виконання чинного
законодавства України протягом року вносилися зміни до плану використання
бюджетних коштів та помісячного розподілу асигнувань.
• З метою систематизації та уніфікації бізнес-процесів у сфері управління
бюджетом компанії протягом 2021 року розроблено, затверджено та
впроваджено Регламент бізнес-процесу «Формування фінансового плану
АТ «НСТУ».
• З метою впровадження грейдингової структури оплати праці та для
виконання плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників
АТ «НСТУ» успішно реалізовано 4 етапи внесення змін до структури і штатного
розпису АТ «НСТУ».
• З метою підвищення кваліфікації співробітників протягом року
організовано проведення вебінарів, курсів та тренінгів, а саме:
− цикл онлайн-семінарів «BAS ЕRP» від finLABS;
− курси АССА DipIFR.
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Бухгалтерський облік
• Проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2020 рік
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» АТ «НСТУ» зобов’язане проводити аудит фінансової
звітності та забезпечити оприлюднення фінансової звітності разом з
аудиторським звітом на сайті компанії.
На виконання зазначеної вимоги законодавства АТ «НСТУ»:
− здійснено складання фінансової звітності згідно з міжнародними
стандартами фінансової звітності;
− ініційовано проведення закупівлі аудиторських послуг, за результатами
якої визнано переможцем ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»;
− призначено координатора для опрацювання запитів аудиторської
компанії та формування коректних відповідей на них;
− опрацьовано великий обсяг інформації (у тому числі від філій) для
підготовки достовірних та якісних відповідей аудиторській компанії;
− ініційовано розміщення фінансової звітності АТ «НСТУ» разом з
аудиторським висновком на сайті компанії.
За результатами проведеного «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» аудиту
підтверджено, що фінансова звітність АТ «НСТУ» за 2020 рік відповідає
міжнародним стандартам фінансової звітності.
• З метою систематизації та уніфікації бізнес-процесів у сфері
бухгалтерського обліку телерадіокомпанією розроблено, затверджено та
впроваджено:
− Положення про облік внутрішньогосподарських розрахунків
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
− Порядок знецінення запасів акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України»;
− Регламент бізнес-процесу «Облік та списання кредиторської
заборгованості в АТ «НСТУ»;
− Регламент бізнес-процесу «Облік вибуття та надходження грошових
коштів та їхніх еквівалентів у центральній дирекції АТ «НСТУ»;
− Регламент бізнес-процесу «Проведення щорічної інвентаризації в
АТ «НСТУ».
• З
метою підвищення кваліфікації співробітників у сфері
бухгалтерського обліку протягом року організовано проведення вебінарів, курсів
та тренінгів, зокрема на тему змін щодо подання фінансової звітності у форматі
таксономії, змін до законодавства щодо оплати праці працівників, переходу на
електронні лікарняні, оподаткування, навчання у сфері міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та звітності й інших.
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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 та ефективної співпраці структурних підрозділів
АТ «НСТУ» у 2020 році розроблено Порядок організації планування та
здійснення закупівель у центральній дирекції акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України», що дає змогу уникати
складних та довготривалих погоджень проходження документів для проведення
процедури закупівлі.
Протягом 2021 року тендерним комітетом та уповноваженим АТ «НСТУ»
проведено 983 процедури закупівлі, з них 336 – відкритих торгів, 204 –
переговорні процедури (в тому числі: проведення процедур з метою захисту прав
інтелектуальної власності тощо).
У процедурах закупівель АТ «НСТУ» взяли участь загалом
926 підприємств, підприємців, установ та організацій.
З метою забезпечення ефективного проведення закупівель для учасників
закупівель розроблено та оприлюднено на сайті АТ «НСТУ» Методичні
рекомендації щодо основних вимог тендерної документації та алгоритм дій
потенційних учасників та переможців закупівель для полегшення їхньої співпраці
з АТ «НСТУ».
Це сприяло ефективному та раціональному проведенню конкурентних
публічних закупівель та забезпечило економію коштів АТ «НСТУ» на загальну
суму понад 148,5 млн грн, що дало змогу АТ «НСТУ» направити ці кошти на
додаткове оснащення компанії.
Крім цього, у зв’язку зі змінами до Закону України «Про публічні
закупівлі» щодо переходу від тендерних комітетів до уповноважених осіб за
здійснення закупівель АТ «НСТУ» проведено реформування відповідного
підрозділу та якісно й оперативно впроваджено перехід до уповноважених осіб
за здійснення закупівель відповідно до розподілу відповідних процедур.
Також розроблено та введено в дію внутрішні документи АТ «НСТУ»,
зокрема щодо зобов’язання керівників філій АТ «НСТУ» забезпечувати
проходження всіх стадій закупівельного процесу. Це дало змогу забезпечити
безперервне та ефективне проведення процедур закупівель в АТ «НСТУ».
Крім цього, у 2021 році проведено тематичні навчання для ініціаторів
закупівель (структурних підрозділів АТ «НСТУ») із залученням відповідних
сертифікованих фахівців у системі закупівель з метою ефективного проведення
закупівель на всіх стадіях закупівельного процесу та раціонального
використання коштів АТ «НСТУ».
Також протягом 2021 року проведено навчання для уповноважених осіб за
здійснення закупівель в АТ «НСТУ», за результатами якого всі уповноважені
особи підтвердили рівень своїх знань та отримали сертифікати фахівців
публічних закупівель.
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Управління активами
• Перевиконання планів щодо передачі майна в короткострокову
оренду.
АТ «НСТУ» оперує приміщеннями, що були внесені до статутного
капіталу, та приміщеннями, переданими на праві господарського відання,
загальною площею 215,8 тис. м2. Завдяки проведеній оптимізації використання
приміщень вдалося вивільнити певні площі для надання в оренду стороннім
організаціям, що гарантує отримання додаткового доходу, у тому числі за
рахунок компенсації комунальних послуг орендарями. З 2017 року успішно
застосовується розроблений і впроваджений в АТ «НСТУ» порядок передачі в
оренду власних приміщень телерадіокомпанії через електронну систему
Prozorro, що робить процес обрання орендарів публічним та неупередженим, а
також дає змогу суттєво (у декілька разів) збільшити вартість оренди на деякі
приміщення завдяки відкритому аукціону між потенційними орендарями.
Станом на 31.12.2021 діють 176 договорів оренди (у тому числі 5 договорів
оренди рухомого майна та 171 договір оренди нерухомого майна загальною
площею 16,8 тис. м2).
Протягом 2021 року, незважаючи на складні ринкові умови, спричинені
карантинними обмеженнями та запровадженням посилених протиепідемічних
заходів для непоширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, укладено
67 договорів, з них: 34 нових договори оренди нерухомого майна, 28 договорів
оренди нерухомого майна переукладено на новий строк, 1 договір оренди
нерухомого майна продовжено на новий строк та укладено 3 договори оренди
рухомого майна. Детальну інформацію наведено в таблиці:
Кількість,
шт.

Площа,
м2

Орендна плата
за місяць,
тис. грн

Нові договори оренди нерухомого майна

34

2 382,10

326

Нові договори оренди рухомого майна

3

–

0,85

Договори оренди, переукладені на новий
строк

28

5 331,20

1 223,58

Договори оренди, продовжені на новий строк

1

36,7

6,05

Всього

66

7750

1556,48

Підписані у 2021 році договори
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Показники виконання плану щодо доходів від оренди та відшкодування
витрат на надання комунальних послуг:
Фактичні надходження за 2021 рік, тис. грн
30 970
26 785
18 819
12 113
5 826

6 301

14 311

22 205

118 %

116 %

118 %

108 %
І квартал 2021

І півріччя 2021

9 місяців

План, тис. грн

2021 рік

Факт, тис. грн

Плани щодо доходів за 2021 рік перевиконано (116 %).
Порівняльна діаграма динаміки доходів від оренди та відшкодування
комунальних послуг за 2017–2021 роки:
Динаміка надходжень за 2017-2021 роки, тис. грн
30 970
24 477
21 315
11 890
1 959
факт за 2017

факт за 2018

факт за 2019

факт за 2020*

факт за 2021

*Падіння доходів у 2020 році спричинено запровадженням в Україні
жорсткого локдауну, карантинних обмежень та посилених протиепідемічних заходів для
непоширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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Інформація щодо фактично отриманих доходів від оренди (з урахуванням
відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг) у розрізі регіонів за 2021 рік (тис. грн) та питома вага
регіону від загального доходу:

56,5%
17 509,5

Фактичні надходження за 2021 рік в розрізі регіонів, %, тис.
грн,

12,0%
3 728,1

9,4%
7,0%
2 918,6 2 159,3

3,9%
1 222,1

2,4%
754,8

2,0%
625,5

1,9%
573,4

1,3%
407,2

1,3%
407,2

0,7%
225,1

0,7%
207,0

0,6%
193,0

0,1%
39,5

Найбільшу питому вагу має м. Київ – 56,5 %. Це обґрунтовано, по-перше,
найбільшою питомою вагою м. Києва в портфелі нерухомості, яким володіє
телерадіокомпанія, та, по-друге, найвищими цінами оренди в столиці порівняно
з регіонами.
• Реєстрація нерухомого майна
Факт володіння нерухомістю підтверджується реєстрацією права власності
на нерухомість у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
(Держреєстр). Станом на 31.12.2021 зареєстровано:
право приватної власності на більшу частину будівель та споруд загальною
площею 140,5 тис. м2 (або 70%) в містах: Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі,
Луцьку, Дніпрі, Чернігові, Полтаві, Сумах та Новгород-Сіверському;
право державної власності за Держкомтелерадіо та право господарського
відання за АТ «НСТУ» на 6 квартир у м. Києві.
Також успішно зареєстровано право постійного користування на земельні
ділянки загальною площею 10,2 га або 30% (загалом АТ «НСТУ» користується
34,8 га) в 11 регіонах України, зокрема в таких містах: Києві (вул. Хрещатик,
вул. Б. Грінченка, вул. Л. Первомайського, 5-А), Чернівцях, Черкасах, Новгород-
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Сіверському, Кривому Розі, Вінниці, Рівному, Сумах, Хмельницькому,
Житомирі, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.
• Оптимізація використання приміщень та земельних ділянок
У 2021 році внесено зміни до Держреєстру стосовно виключення права
АТ «НСТУ» постійно користуватися двома земельними ділянками загальною
площею 0,266 га у м. Луцьку, що забезпечує компанії економію зі сплати
земельного податку.
Також зі статутного капіталу АТ «НСТУ» згідно з відповідними наказами
Держкомтелерадіо виключене майно, розташоване за такими адресами:
м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 17, літ. А та Б, загальною площею
4 676,6 м2 (будівлю ще не передано на баланс Тернопільській обласній раді);
м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 30а, літ. А, Б, В та Г-Г1,
загальною площею 1 179,1 м2 (будівлі передано на баланс Івано-Франківській
обласній раді).
• Упорядкування правоустановчих документів на нерухоме майно
У 2021 році наказом Держкомтелерадіо внесено зміни до передавального
акта АТ «НСТУ», що надалі забезпечить можливість АТ «НСТУ» зареєструвати
право приватної власності на майно за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 13.
• Автоматизація процесу передачі приміщень в оренду
Запроваджено щомісячне підписання актів наданих послуг із орендарями
за договорами оренди через сервіс «Вчасно».
• Списання застарілого та непридатного до використання майна
За 2021 рік у центральній дирекції було списано застарілого, повністю
замортизованого та непридатного до використання рухомого майна в кількості
2 637 одиниць первісною вартістю 2 538 тис. грн.
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Комерційна діяльність
Грошові надходження від комерційної діяльності АТ «НСТУ» за
2021 рік:

1 283 206,30

Регіональне
мовлення,
грн з ПДВ
323 634,81

2 926 778,18

1 325 533,58

1 069 684,38

534 809,54

2 930 027,50

березень

2 428 871,26

1 524 723,22

649 091,45

4 602 685,93

квітень

1 948 117,52

1 212 499,86

445 630,64

3 606 248,02

травень

1 853 158,00

1 049 144,97

469 744,28

3 372 047,25

червень

1 376 424,88

667 409,00

436 020,53

2 479 854,41

липень

2 519 753,94

1 179 138,76

437 002,10

4 135 894,80

серпень

2 469 719,75

888 607,92

464 479,12

3 822 806,79

вересень

1 189 517,23

1 782 421,28

450 389,60

3 422 328,11

жовтень

2 429 192,73

1 327 164,50

529 812,98

4 286 170,21

листопад

1 906 964,74

1 650 260,50

495 623,87

4 052 849,11

грудень

2 307 308,02

928 661,90

601 992,76

3 837 962,68

Всього

23 074 498,72

14 562 922,59

5 838 231,68

43 475 652,99

2021

Телебачення,
грн з ПДВ

Радіо,
грн з ПДВ

січень

1 319 937,07

лютий

Разом,
грн з ПДВ

Телебачення
На виконання стратегічних завдань АТ «НСТУ» у 2021 році розроблено та
реалізовано спонсорські пропозиції для проєктів «Пісенний конкурс
Євробачення – 2021», «Літні Олімпійські ігри – 2020», «Дитячий пісенний
конкурс Євробачення – 2021» (UΛ: КУЛЬТУРА), а саме:
– «Пісенний конкурс Євробачення – 2021» – залучено рекламодавців на
суму 216 108,00 грн з ПДВ (ТМ Hettich, ТМ «ВіЯР», ДП «Документ»);
– «Літні Олімпійські ігри – 2020» – залучено спонсора ТМ Goodwin на
загальну суму 1 006 320,00 грн з ПДВ;
– «Дитячий
пісенний
конкурс
Євробачення – 2021»
(UΛ: КУЛЬТУРА) – залучено рекламу на суму 37 026,00 грн (Reima – фінський
бренд функціонального дитячого одягу преміум-класу).
Незважаючи на зменшення рекламної квоти на телебаченні на 33,33%
порівняно з 2020 роком (замість 216 хв у 2021 році обсяг рекламної квоти на
астрономічну добу становить 144 хв), зменшення надходжень у 2021 році
становило всього 23%.
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Регіональне мовлення та цифрові платформи
Реалізація рекламного часу на регіональних телеканалах (клінфід):
залучено контрагентів з розміщення реклами, у тому числі іноземні компанії
(FNPSMS – Французька федерація виробників насіння кукурудзи та сорго), та
тендерні закупівлі (Агенція регіонального розвитку Закарпатської області).
Надходження від реалізації реклами, спонсорства, телепродажу на
регіональних телерадіоканалах, включно з регіональними телеканалами
(клінфід) збільшено на 48% порівняно з 2020 роком а саме: з 1 454 330,09 грн до
2 156 670,54 грн.
Радіо
Попри зменшення рекламної квоти на радіоплатформах на 50%, а саме з
288 хвилин на добу до 144, обсяги реалізованої реклами збільшилися на
понад 7%.
Налагоджено успішну співпрацю із 17 новими рекламодавцями на
радіоканалах, частина з яких стали постійними.
Реалізація комерційної складової рекламно-спонсорських проєктів на
Українському радіо:
програма «52 вікенди» – 102 500 грн з ПДВ;
програма «Чорним по білому» – 20 637 грн з ПДВ та щотижневі призи для
слухачів.
Розроблено Положення про порядок здійснення комерційної діяльності в
АТ «НСТУ», вдосконалено систему надання знижок на рекламу.
Забезпечено постійне супроводження договорів на надання послуг з
розміщення рекламних, спонсорських матеріалів, програм телепродажу;
кількість нових договорів – 72.
Розроблено та затверджено розцінки на розміщення передвиборної
агітації / політичної реклами на телерадіоканалах філій АТ «НСТУ»:
«РД UA:Донбас», «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ», «Харківська РД»,
«Херсонська РД «СКІФІЯ» та «Черкаська РД», під час проведення проміжних
виборів народних депутатів та позачергових виборів міського голови, а також
реалізовано розміщення політичної реклами.
Розроблено та затверджено розцінки на надання послуг з розміщення
реклами,
спонсорської
інформації,
програм
телепродажу
на
загальнонаціональних та регіональних телерадіоканалах АТ «НСТУ на 2022 рік.

