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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ  

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ» 

2022 рік особливий для України й Суспільного, адже це рік повномасштабної війни 

росії проти нашої країни. Те, що ми вистояли й були корисними простим людям, 

показало, що ми рухаємося в правильному напрямі. 

З початком війни Суспільне виконувало три головних завдання: 

 Забезпечувало безперебійну роботу медіакомпанії. 

 Створювало умови для безпечної роботи працівників АТ «НСТУ». 

 Оперативно надавало українцям перевірену інформацію всіма можливими 

каналами комунікації. 
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Незважаючи на евакуацію з Києва та кількох областей, працювали всі наші канали 

комунікації: «Перший», «Суспільне Культура», три загальнонаціональні канали 

радіо, кілька десятків регіональних телеканалів і потужна діджитал-платформа. 

Загалом на них у 2022 році було виготовлено десятки тисяч годин власного 

контенту. 

Команда «Першого» з 4 по 20 лютого 2022 року транслювала Зимові Олімпійські 

ігри в Пекіні, а вже після вторгнення росії – висвітлювала участь української команди 
в Зимових Паралімпійських іграх – 2022. 

У лютому, до повномасштабного вторгнення, Суспільне провело Національний 

відбір на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2022. У травні відбулася 

трансляція півфіналів та фіналу ПКЄ-2022, де переміг представник України – гурт 

«Kalush Orchestra». А вже в липні ЄМС, Суспільне мовлення та BBC домовилися 

провести Пісенний конкурс Євробачення – 2023 у Великій Британії від імені України, 

оскільки війна завадила провести його в Україні. У грудні команда «Першого» в 

умовах воєнного стану провела Нацвідбір на участь у ПКЄ-2023 на глибині 90 м під 

землею, у київському метро. 

Після 24 лютого «Перший» став виробляти свій слот у національному марафоні 

«Єдині новини #UAразом». Частка каналу за рік зросла в понад три рази. 

У 2022 році «Перший» розпочав виробництво документального проєкту «Герої», 
повнометражного проєкту «Made in колись…» та ін. На замовлення Суспільного 

виготовлена низка чудових документальних проєктів, зокрема «Плавильний котел», 

«На щиті» тощо. 

Журналісти-розслідувачі Суспільного, які готували документальні фільми 

«Буча 22», «Щоденник вцілілої» та «Записи під вишнею», передали знайдені докази 

воєнних злочинів росіян в Україні в правоохоронні органи та продовжують 

допомагати в такий спосіб правозахисникам документувати їх. 

Оскільки «Перший» транслює марафон, велика кількість його проєктів перейшли на 

«Суспільне Культура». Цей канал відновив самостійне мовлення з кінця березня 

2022 року. За неповний рік «Суспільне Культура», крім власних проєктів 

(«Відсіч 10/10. Як українська культура перемагає російські ракети», «Культурний 

інстинкт», «Kalush Orchestra, або Як ми перестали хвилюватися і виграли 
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Євробачення під час війни» та ін.), показав ще кілька, на мій погляд, чудових 

документальних проєктів, виготовлених на замовлення: «Спадок Терещенків», 

«У пошуках Сковороди», «Щедрик проти «русского міра», «Між крапельками» та ін. 

Середня частка каналу зросла в понад 10 разів. 

«Перший» та «Українське радіо» почали мовити у відкритій незакодованій версії, 

ефіри стали доступними за кордоном. Відбулося значне розширення FM-мережі 

радіостанцій Суспільного в населених пунктах по всій Україні. «Українське радіо» 

запустило нові передавачі середніх хвиль для того, щоб українські новини звучали 

всюди. На окупованих територіях радіо Суспільного було чи не єдиним джерелом 
інформації для українців. Завдяки йому люди дізнавалися про евакуаційні коридори. 

Крім того, усі наші платформи у 2022 році провели низку трансляцій та спецефірів 

важливих подій, що відбувалися в Україні та за її межами. 

Пишаюся нашими філіями, які у воєнний рік виробляють свій марафон і власні 

проєкти.  

Суспільне під час війни запустило проєкти й для найменшої аудиторії: другий сезон 

анімаційного серіалу «Тото», «Хоробрі казки» – 12 історій українських родин, які 

делікатно пояснюють дітям нові реалії. 

У травні Суспільне мовлення оновило дизайн-систему брендів.  

Соціальні мережі Суспільного з початку повномасштабної війни перетнули 

позначку в 6  мільйонів підписок. 

Розпочав цілодобове супутникове мовлення телеканал «Суспільне Новини», на 

якому виходять щоденний 12-годинний прямоефірний проєкт «Суспільне. Спротив» 

та загальнонаціональний марафон «Єдині новини #UAразом».  

Довіра до новин Суспільного стабільно висока – 84% глядачів, слухачів, читачів 

декларують, що довіряють нашим новинам (дослідження «Барометр довіри до 

новин», проведене дослідницькою компанією «Gradus Research»). І це для нас дуже 

важливо! 
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Голову правління Суспільного мовлення Миколу Чернотицького обрали членом 

Виконавчої ради Європейської мовної спілки (EBU). Завдяки його зусиллям 

призупинено членство росії в EBU на невизначений термін. 

Проєкти Суспільного 2022 року отримали десятки різних професійних нагород. Це 

ще одне свідчення того, що ми – на правильному шляху. 

Наглядова рада, яка є органом управління АТ «НСТУ» і здійснює нагляд за 

діяльністю товариства в межах своїх повноважень, теж достойно попрацювала у 

2022 році. Наглядова рада провела 8 засідань, на яких розглянула понад 

50 питань. Зокрема: затвердила GR-стратегію АТ «НСТУ»; погодила Фінансовий 

план АТ «НСТУ» на 2023 рік; затвердила Перелік самостійних структурних 

підрозділів у складі АТ «НСТУ» та схвалила Цільову організаційну структуру 

АТ «НСТУ»; схвалила нову редакцію Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» 

на 2022–2025 роки тощо. Дякую колегам за роботу. 

Дякуємо Збройним Силам України, що нам це все вдалося зробити! Переможемо! 

 

Світлана ОСТАПА,  

голова Наглядової ради Суспільного 
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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 серпня 2020 року № 737). Фінансування АТ «НСТУ» здійснюється з Державного 

бюджету України і 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, 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. 
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 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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2022: РІК ПОПРИ ВСЕ 

2022 рік починався з натхнення: 19 січня проведено «Суспільний код – 2022», першу 

відзнаку найкращих людей та проєктів Суспільного. Далі були концерт фіналу 

національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення – 2022, проєкти до 

XXIV Зимових Олімпійських ігор у Пекіні – 2022, концерт до дня народження Міська 

Барбари. 24 лютого агресор розпочав повномасштабний наступ на Україну. 

01 березня російські окупанти почали блокування супутникового сигналу 

Суспільного мовника, атакували новинний сайт Суспільного, завдали удару по 

Київській телевежі. Війна змінила планування, але не рішучість: Суспільне почало 

готувати документальні проєкти про злочини рф, водночас продовжило 

виробництво культурних проєктів та розвиток соціальних мереж. 

БОРОТЬБА З АГРЕСОРОМ 

«Перший» та «Українське радіо» почали мовити у відкритій незакодованій версії, 

ефіри стали доступними за кордоном. Відбулося значне розширення FM-мережі 

радіостанцій Суспільного в населених пунктах по всій Україні. «Українське радіо» 

запустило нові передавачі середніх хвиль для того, щоб українські новини звучали 

всюди. На окупованих територіях «Українське радіо» було чи не єдиним джерелом 

інформації для українців. Завдяки йому люди в Маріуполі дізнавалися про 

евакуаційні коридори. 

 

Фото зліва: ведучі Д. Хоркін й А. Чередниченко (марафон з альтернативного центру мовлення) 
Фото справа: ведучий О. Єльцов (студія в укритті) 
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«Перший» став одним із виробників і трансляторів загальнонаціонального 

марафону «Єдині новини #UAразом». З 25 лютого в ефірі усіх місцевих телеканалів 

розпочався міжрегіональний телемарафон «Суспільне. Спротив» – щоденне 

інформаційне токшоу, що містить випуски національних новин, оперативний огляд 

подій, дискусії та аналітику від експертів, інтерв'ю з людьми, які своїми вчинками 

творять історію України. 

Журналісти Суспільного допомагають правозахисникам документувати воєнні 

злочини росіян в Україні. Так, журналісти-розслідувачі, які готували документальні 

фільми «Буча 22», «Щоденник вцілілої» та «Записи під вишнею», передали знайдені 

докази воєнних злочинів у правоохоронні органи. 

На вимогу Суспільного припинено членство російських ЗМІ в Європейській мовній 

спілці (ЄМС). Подано заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про 

ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

а також міжнародних протоколів. 

Підтримка європейських мовників: сайти ЄМС показували контент Суспільного на 

головних сторінках, суспільні мовники підтримали українців за кордоном. 

Радіостанції ЄМС 154 рази замовляли добірку української класичної музики від 

«Радіо «Культура». 

Суспільне мовлення стало співорганізатором благодійного концерту «Save Ukraine – 

#StopWar» на підтримку України у світі під час повномасштабної війни.  

01 липня голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький був 

обраний членом Виконавчої ради Європейської мовної спілки. 02 грудня 

переобраний строком на два роки. 

Разом зі «Studio Hansa» оновлено дизайн-системи брендів, попри перепони 

повномасштабного вторгнення. Соціальні мережі Суспільного з початку 

повномасштабної війни перетнули позначку в 6 млн підписок. У середньому 

щомісячний показник унікальних користувачів на сайті «Суспільне Новини» 

становить 6,1 млн, перегляди у Facebook зросли до 150 млн, в YouTube – до 30 млн. 
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Розпочав цілодобове супутникове мовлення телеканал «Суспільне Новини», на 

якому виходять щоденний 12-годинний прямоефірний проєкт «Суспільне. Спротив» 

та загальнонаціональний марафон «Єдині новини #UAразом». 

ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ 

Новинний сайт Суспільного мовлення «suspilne.media» як лідер традиційно в 
переліку найпрозоріших та найякісніших ЗМІ, без замовних матеріалів, з 

інформацією виключно українською мовою, також лідер у запрошенні експерток.  

Діджитал-платформи Суспільного рекомендовано як джерело надійної інформації. 

Платформи Суспільного мовлення – «Перший», «Українське радіо», діджитал-

платформи – у переліку джерел новин, до яких українці звертаються найчастіше, – 

за даними соціологічного дослідження USAID-Internews «Українські медіа, 

ставлення та довіра у 2022 р.». 

Суспільне – найпопулярніше медіа серед молоді за результатами опитування з 

медіаграмотності, яке провели проєкт ЮНІСЕФ «U-Report» та інтернет-видання 

«Детектор медіа». 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПРОЄКТИ 

«Буча 22» – розслідування про пошук журналістами військових рф, що розстріляли 

сім’ю в Бучі. 

Документальний фільм «На щиті» про історію створення місії «Евакуація 200» – 

гуманітарного проєкту ЗСУ з пошуку та евакуації загиблих військових. 

Документальний фільм «Щоденник вцілілої» – розповідь однієї із заручниць 

російських військових, яку разом із сотнями людей 28 днів тримали в підвалі школи 

села Ягідного на Чернігівщині. 

Документальний проєкт «Битва за Чернігів» – найповніша відеоісторія оборони 

Чернігова, знята за спогадами військових. 
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Документальний серіал «Плавильний котел» про історію формування ідентичності 

Донбасу як ключового індустріального центру України, а пізніше – точки російської 

агресії проти України. 

Проєкт-дослідження «Поля у вогні – родюча небезпека». 

Документальний проєкт «Made in колись» про історію двох фольклорних 

колективів у контексті повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це 

перший повнометражний проєкт творчого об’єднання суспільно-політичного 

мовлення «Першого» від початку повномасштабного вторгнення. 

Документальний фільм «Записи під вишнею» про дитячого письменника 

Володимира Вакуленка, якого викрали та вбили російські окупанти на Харківщині. 

«Герої України» – 15-хвилинні документальні стрічки про людей, які віддано 

працюють у тилу України задля нашої перемоги. 

ПРЕМ’ЄРИ НА «СУСПІЛЬНЕ КУЛЬТУРА» 

2022 рік став одним із найбільш плідних для телеканалу «Суспільне Культура». 

Завдяки власному виробництву телеканалу та на його замовлення виготовлено 

низку документальних фільмів та проєктів: 

Документальний серіал «Спадок Терещенків» про чотири покоління української 

династії, які були викреслені з пам'яті народу за радянської влади. 

Документальний фільм «У пошуках Сковороди», створений спеціально до 

300-річчя філософа. Також до цієї дати на всіх платформах Суспільного мовлення 

відбулися «Тижні Григорія Сковороди» – серія програм, фільмів, спеціальних 

проєктів, покликаних глибше ознайомити аудиторію з особистістю філософа та його 

внеском у розвиток української та загальноєвропейської філософської думки. 
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Документальний фільм «Щедрик проти «русского міра», присвячений історії 

світового турне хорової капели диригента Олександра Кошиця 1918–1924 років. 

Допрем’єрна презентація відбулася в Будинку звукозапису Українського радіо. 

Документальний семисерійний серіал «Між крапельками» про те, як українці 

обходили радянську цензуру й перемагали її. 

Фільм «Kalush Orchestra, або Як ми перестали хвилюватися і виграли Євробачення 

під час війни». 

Документальний проєкт «ВІДСІЧ 10/10. Як українська культура перемагає 

російські ракети» про наслідки обстрілів у Києві 10 жовтня 2022 року. 

Другий сезон «Культові українці: Незалежні люди» про людей, які боролися за 

українську незалежність, стали ще більш значущими й актуальними. 
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ПРОЄКТИ МІСЦЕВИХ МОВНИКІВ ТА КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

МОВЛЕННЯ НАЦСПІЛЬНОТ 

Міжрегіональний проєкт «Кримське питання», в якому експерти з 

правозахисниками й кримськими активістами щотижня обговорюють найбільш 

важливі теми життя на півострові – репресії окупаційної влади, мілітаризацію, освіту, 

екологію і чимало іншого. 

Квартирники українських музичних гуртів та виконавців. 

«Візуальний код – 2», який знімали восени та взимку 2021 року в шести українських 

містах. Фінальним результатом проєкту стало створення дизайнером сучасної 

капсульної колекції з шести весільних суконь з елементами єврейської, грузинської, 

угорської, румунської, вірменської та німецької культур. Разом із Суспільним 

мовленням оригінальну колекцію було презентовано на «Ukrainian Fashion Week». 

Восени проєкт повернувся на телеекрани Суспільного. 
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«Відтінки України. Війна» – цикл історій у двох сезонах проєкту «Відтінки України» 

про те, як змінилося життя та погляди українців різного етнічного походження з 

24 лютого. 

«Двері» – 16 документальних історій про українців різного етнічного походження, які 

допомагають тим, хто рятується від війни. 

«Спільна мета» – цикл щотижневих інтерв’ю про виклики, проблеми й процеси, які 

відбуваються в житті угорської та румунської національних спільнот. 

«Межі» – цикл інформаційно-аналітичних інтерв’ю про мультикультурність країни та 

згуртованість нацспільнот і корінних народів, які протистоять російській агресії. 

«Україна ззовні» («Ukrainian from the outside») – єдиний український проєкт, який 

увійшов до міжнародної пітчингової сесії Європейської мовної спілки «EBU 

Documentaries Winter Edition 2022» в Амстердамі (Нідерланди). 

ПРОЄКТИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

Незважаючи на повномасштабний наступ рф, Суспільне запустило проєкти для 

найменшої аудиторії. Мультсеріали Суспільного на YouTube-каналі «Бробакс» стали 

доступними на українськомовному сегменті YouTube Kids, який є частиною 

популярного відеосервісу. Також їх можна дивитися на стримінговій платформі 
«Київстар ТБ». 

«Хоробрі казки» для українських дітей та їхніх батьків – 12 терапевтичних історій 

спільного досвіду українських родин, які правдиво, але делікатно пояснюють дітям 

нові реалії. Казки озвучують українські артисти, військові, митці, народні улюбленці, 

серед яких Юлія Саніна, Сергій Притула, Павло Вишебаба, Антоніна Хижняк, Ірма 

Вітовська та інші. «Хоробрі казки» поповнили бібліотеку аудіокниг «Слухай». 
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На власному YouTube-каналі «Бробакс» Суспільне мовлення презентувало другий 

сезон анімаційного серіалу «Тото» – через знайомих яскравих героїв за допомогою 

гри й пісень автори делікатно ознайомлюватимуть із сучасними реаліями України, 

говоритимуть про серйозні речі мовою, зрозумілою дітям. 
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МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ ПОДІЇ НА СУСПІЛЬНОМУ 

«Дорога до Пекіна: Команда вирушає на Ігри» – унікальний спільний проєкт 

Суспільного мовника та Національного олімпійського комітету України: вперше 

зимову олімпійську команду проводжали в прямому ефірі «Першого». Загалом 

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні – 2022 на «Першому» переглянули 13,2 млн глядачів. 

Суспільне мовлення стало офіційним транслятором, а «Радіо «Промінь» – 

офіційним радіопартнером Чемпіонату світу з футболу – 2022 в Катарі. Мундіаль 
отримав 11,7 млн переглядів на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» та 2,4 млн на 

сайті «Суспільне Спорт». 

Суспільне є офіційним транслятором усіх змагань IBU (International Biathlon 

Union). 3-й етап Кубка світу з біатлону, а також 3-й етап Кубка IBU можна було 
подивитися на платформах Суспільного. 

Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа: на «Радіо «Промінь» відбулася 
перша в українській історії пряма радійна трансляція боксерського поєдинку. Пряму 

трансляцію бою показали регіональні телеканали Суспільного мовлення. 

Суспільне вперше показало матчі Чемпіонату світу з сокка – 2022, провело 

трансляцію Мультиспортивного чемпіонату Європи – 2022; усіх матчів стадії плей-оф 
Чемпіонату Європи з футболу – 2022 серед жінок; Чемпіонату світу з легкої 

атлетики – 2022 та інших спортивних проєктів. 

РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ 

Провели щорічний найбільший флешмоб із популяризації української мови – 

Радіодиктант національної єдності – 2022, який традиційно став одним із 

найпопулярніших проєктів Суспільного. 
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ЄВРОБАЧЕННЯ 

Фіналіст Національного відбору – 2022 гурт «Kalush Orchestra» переміг у Пісенному 

конкурсі Євробачення – 2022. Через війну Пісенний конкурс Євробачення – 2023 
відбудеться у Великій Британії від імені України. 

Переможницею Національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 
2022 стала Злата Дзюнька з піснею «Незламна». Робота над кліпом для пісні 

тривала майже два місяці – довелося скасувати зйомки в Києві задля безпеки Злати 

та команди й перенести в одну з областей. Та саме в один зі знімальних днів над 

місцем зйомок пролітали ракети, був обстріл області. 

Національний відбір на Пісенний конкурс Євробачення – 2023, де переміг гурт 

«TVORCHI», вперше та, переконані, востаннє відбувався в укритті – на глибині 

90 метрів під землею, проте він вийшов неймовірним.  
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ТАКОЖ У 2022 РОЦІ 

Провели концерт «Я – ВІРТУОЗ!» – масштабний проєкт з трансляцією на «Радіо 

«Культура» та «Суспільне Культура», у межах якого молоді музиканти виступають у 

супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо. 

Вперше в історії європейського шоу танцювальної музики Europe’s Biggest Dance 

Show у ньому взяла участь Україна – «Радіо «Промінь» підготувало 30-хвилинний сет 

української танцювальної музики, який почула вся Європа.  

Хорова капела Українського радіо відкрила міжнародний музичний фестиваль 

«Martinûm Festtage 2022» на сцені ChorzentrumKulturkirche в м. Базелі. 
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ПОКАЗНИКИ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ 
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 Досягнуто показника 3,1 млн підписників у Facebook (зростання на 97,6% 

порівняно з 2021 роком) 

 

 Досягнуто показника 1,4 млн підписників на YouTube (зростання на 158% 

порівняно з 2021 роком) 
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 Досягнуто показника 1,4 млн підписників у Telegram (зростання на 3 937% 

порівняно з 2021 роком) 

 

 Досягнуто показника 363 тис. підписників в Instagram (зростання на 108% 
порівняно з 2021 роком)  
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 Досягнуто показника 323 тис. підписників у Viber (зростання на 166% 
порівняно з 2021 роком)  

 Відеоперегляди у Facebook – 154 млн переглядів у середньому щомісяця 
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 Відеоперегляди на YouTube – 27,7 млн переглядів у середньому щомісяця 

 

 

За 2022 рік команда Суспільного створила понад 7 тис. кепшенвідео для Facebook-

сторінок, приблизно 400 з яких набрали понад 1 млн стартових переглядів. 
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ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ НОВИН 
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КОНТЕНТ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНО МОВЛЕННЯ НОВИН ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО 

ВТОРГНЕННЯ РФ В УКРАЇНУ 

24 лютого 2022 року Суспільне вийшло в ефір о 06:20, одним із перших повідомивши 

про початок повномасштабного вторгнення рф в Україну. Мовлення відбувалось у 

формі спеціального ефіру й тривало 6 годин. 25 лютого власний ефір Суспільного на 

«Першому» було перервано у зв’язку з ретрансляцією інформаційного марафону 

«Єдині новини #UAразом». 02 березня Суспільне долучилося до марафону й 

продовжило ефір з альтернативного центру мовлення, тим часом група новинарів у 

Києві продовжувала виробляти сюжети, включення та репортажі з Києва. У столиці 

також лишалася більша частина працівників сайту й соціальних мереж, які 

висвітлювали події 24/7. 

З перших днів вторгнення рф і до кінця 2022 року вироблено понад 250 годин 

власних телевізійних новин, забезпечено 39 трансляцій міжнародних подій, 

пов’язаних з Україною (зокрема, засідання Ради безпеки ООН, заяви та 

пресбрифінги світових лідерів щодо російського вторгнення в Україну тощо), із 

синхронним перекладом українською мовою. Ведучі новин – Анна Чередниченко, 

Євген Агарков, Андрій Діхтяренко – стали ведучими розмовних студій 

інформаційного марафону. Водночас ведучі В’ячеслав Афутін і Денис Зепсен 

продовжили роботу з випусками новин. 
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Від початку повномасштабного вторгнення продовжили виходити випуски новин на 

«Українському радіо», а з 21 травня – і на «Радіо «Промінь». Усього з 24 лютого 

випущено понад 350 годин новин на «Українському радіо» та понад 150 годин на 

«Радіо «Промінь». Новини радіо продовжують виходити в ефір під час повітряних 

тривог завдяки облаштованій спеціальній студії в укритті. 

З початком повномасштабної війни значно зріс інтерес аудиторії до ситуації 

в регіонах. У відповідь на цей запит новини радіо посилили співпрацю з філіями – за 
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останні пів року кількість включень з регіонів в ефір «Українського радіо» 

сягнула 600. 

Після російського вторгнення редакція новин радіо почала й продовжує готувати 

певні міжнародні новинні дайджести – окремо для країн ЄС й окремо для російської 

та білоруської аудиторій. У міжнародний ефір вже вийшло понад 500 таких випусків 

загальним обсягом 60 годин. Ці новини звучать дев’ятьма мовами на кількох 

АМ-передавачах, які можна слухати за кордоном, а також на сайті «ukr.radio». 

Випуски новин англійською мовою звучать і в нічному загальнонаціональному ефірі. 

10 травня відновлено роботу в комплексі «Ньюзхаус», що забезпечило команди 
новин і марафону студією-укриттям. 

Крім інформаційного марафону, стартували підсумкові випуски новин («Суспільне 

Головне») для регіональних телеканалів з ведучими Романом Суханом та Інною 

Неродик. Усього до кінця року вийшло в ефір 450 годин власних підсумкових новин 

для регіональної телемережі. 

З 27 травня регіональні філії Суспільного розпочали виробництво новинних 

дайджестів – підсумкових щоденних випусків новин тривалістю до 20 хв (у будні) для 
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телевізійної платформи, а також власних каналів на YouTube. Виробництво 

дайджестів змогли забезпечити новинні команди також тих філій, що суттєво 

постраждали від російського вторгнення, зокрема «РД UA: Донбас», «Херсонська 

РД «СКІФІЯ», «Харківська РД». Вихід дайджестів продовжився і в умовах регулярних 

обстрілів та відключень електроенергії. 

З листопада стартували щоденні 15-хвилинні дайджести київських новин, які 

виходять за аналогією до інших регіональних дайджестів на базі комплексу 

«Ньюзхаус». Команда новин Києва також розпочала роботу 

конвергентно – є відповідальною за новини Києва й області на сайті 

«suspilne.media», у Telegram-каналі «Суспільне Київ» та ведення Facebook-сторінки. 

ЗАБЕЗПЕЧЕНО РЕГУЛЯРНЕ ВИСВІТЛЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

ТА НАСЛІДКІВ ОБСТРІЛІВ З МІСЦЯ ПОДІЙ ПО ВСІЙ КРАЇНІ 

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну журналісти працювали 

з місця подій – фото, відео та аудіо доставляли в редакцію не лише підготовлені 

кореспонденти, а й інші члени команди, включно з адміністративними працівниками. 

Упродовж перших тижнів вторгнення упорядковано списки журналістів, операторів 

та відеографів, які готові й бажають працювати «в полі» – вони отримали акредитації 

від ЗСУ, а згодом усі, хто працює з місця подій, пройшли необхідні тренінги з безпеки 

та надання домедичної допомоги. Станом на грудень 2022 року такі акредитації 

отримали 20 журналістів та операторів. 

Журналісти «Суспільне Новини» стали першими, хто потрапив, зокрема, 

у звільнений Лиман, одними з перших – у Бучу та Ірпінь, Ізюм та Херсон (фото 

Суспільного зі звільненого Херсона були також опубліковані на офіційній Instagram-

сторінці Президента України). 
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Влітку 2022 року в структурі інформаційного мовлення вперше з’явився фотовідділ. 

Було запроваджено системну роботу з фотоархівом новин, на сайті з’явилися окремі 

мультимедійні та фотопроєкти. Крім фотографій, які стали символами російської 

війни, зокрема фото шафки в розбомбленому будинку в Бородянці, створено 

фотопортрети молодих українських командирів та командирок до Дня Незалежності 

України, фото до спецпроєкту «Зима і люди» – проєкту про те, як українці готуються 

до холодів в умовах війни, та інші. Роботи фотокореспонденток Суспільного брали 

участь у кількох фотовиставках у різних країнах світу. 
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Звільнений з російського полону начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін 
під час ексклюзивного інтерв’ю Суспільному. Вересень 2022 р. Фото: Аліна Смутко 

Також налагоджено системний продаж власних фото світовому агентству 

«Getty Images». 

ПОКАЗНИКИ САЙТУ «SUSPILNE.MEDIA»  

Із січня показники сайту «suspilne.media» зросли майже вдвічі та сягнули близько 

9,5 млн унікальних користувачів у березні 2022 року, водночас середній показник 

упродовж року – близько 6,2 млн унікальних користувачів на місяць. (порівняно із 

середнім показником у 3,7 млн користувачів на місяць у 2021 році). 

Ключовою роботою на сайті «suspilne.media» у 2022 році через повномасштабне 

вторгнення рф стало убезпечення платформи від кібератак. Так, упродовж перших 
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тижнів бойових дій команда програмістів працювала над безпекою платформи, яку 

системно намагалися знищити.  

З метою поліпшення роботи сайту, його швидкості, зручності для користувача було 

вжито низку заходів: 

 міграція сайту «suspilne.media» із кластера серверів до хмарної інфраструктури 

з повним збереженням даних у перші два тижні повномасштабного вторгнення 

та розбудова розподіленої архітектури наступними місяцями; утримання 

працездатності системи під час DDos-атак; 

 втілення системи двофакторної автентифікації для логування до CMS сайту 

«suspilne.media»; 

 встановлено понад 30 пакетів оновлень до сайту (виправлення помилок, 

вдосконалення функціоналу, зокрема можливість перегляду фото на весь екран і 

полегшена версія сайту); 

 створено можливість публікувати на сайті такі спецпроєкти, як «Азовсталь», 

«Командири», «Зима і люди». Розроблено спецпроєкт Чемпіонату світу з футболу 

2022 року. Для цього проєкту втілено рішення з автоматизації представлення 

даних – наповнення та оновлення турнірних таблиць, розкладів трансляцій, 

оновлення рахунку в реальному часі здійснювалися роботом без участі 

редакторів. 

ФІЛЬМИ-РОЗСЛІДУВАННЯ 

З ІІ кварталу 2022 року в структурі інформаційного мовлення почала функціонувати 

редакція розслідувань, яка розпочала роботу над документуванням воєнних 

злочинів. У червні 2022 року вийшов фільм-розслідування «Буча 22» про пошук 



 

 

 36

журналістами російських військових, що розстріляли сім’ю в Бучі. Стрічка перемогла 

на Міжнародному телевізійному фестивалі «Серце Європи», який проводить 

польський мовник «Telewizja Polska» з метою просування телевізійного контенту з 

Центральної та Східної Європи. Фільм також представили на фестивалі 

розслідувачів у Литві. 

У жовтні вийшла друга стрічка про воєнні злочини росіян. «Щоденник вцілілої» 

розповідає історію жителів села Ягідне на Чернігівщині, яких росіяни тримали в 

тісному підвалі майже місяць. Редакція викриває російських військових, причетних 

до цього злочину.  

29 грудня вийшов проєкт-розслідування «Записи під вишнею», який досліджує 

обставини вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка на 

Харківщині.  

Упродовж року команда паралельно вела мультимедійний проєкт «Розстріляні 

автомобілі» (за підтримки Ради Європи), що налічує 15 свідчень про воєнні злочини 

російських військових на Київщині, за які поки ніхто не притягнутий до 

відповідальності. 

«СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» СЕРЕД ЛІДЕРІВ ІЗ ДОТРИМАННЯ 

ЖУРНАЛІСТСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ  

«Суспільне Новини» вже традиційно – у переліку найякісніших і найвідповідальніших 

онлайн-медіа Інституту масової інформації разом із редакціями «Громадське», 

«Ліга», «Українська правда», «Укрінформ», «Радіо Свобода», «Дзеркало тижня», НВ 

та «Бабель». 

Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який 

Інститут масової інформації провів у липні – вересні 2022 року. 

За результатами аналізу рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які 

увійшли до білого списку, у середньому становить близько 96%. У центральній 

стрічці новин на цих сайтах не виявлено «джинси», мови ворожнечі, сексизму та 

фейків. 
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Також упродовж 2022 року: 

 здійснено аналіз технологічних рішень для мультимедійного планування та 

виробництва новин, зокрема тестування системи планування «Wolftech» – однієї 

з лідерів на ринку, у результаті чого напрацьовано оновлений план роботи над 

власною системою планування «Suspilne 2.0»; 

 розроблено та затверджено регламент бізнес-процесу виробництва 

мультимедійних новин, який уперше описує весь мультимедійний виробничий 

процес комплексу «Ньюзхаус», інструменти та ключові ролі; 

 розроблено методику та запроваджено процеси архівування й опису 

відеоматеріалів у філіях – усі відео зберігаються в єдиній базі «inTVNews» 

і доступні всім працівникам Суспільного, незалежно від географічного 

розташування; 

 посилено обмін новин з Європейською мовною спілкою – збільшено обсяги 

контенту для європейських мовників; завдяки цьому за видатні досягнення 

в галузі обміну новинами в рамках «Eurovision News Exchange» (EVN) 2022 року 

та за висвітлення війни в Україні Суспільний мовник отримав Почесну премію 

Гуннара Гойдаля від ЄМС; 

 запроваджено моніторинг впливу новин у «реальному світі».  

Крім того, у 2022 році досягнуто таких результатів:  

 перше та ексклюзивне інтерв’ю Президента України Суспільному;  

 ексклюзивні інтерв’ю з працівниками ЧАЕС та ЗАЕС, математикинею Мариною 

В’язовською, волонтерами з Оленівки;  

 спецпроєкт про Азовсталь – як одна з найбільш повних картин оборони 

Маріуполя;  

 фотопроєкт «Командири, до перемоги!» – на офіційних сторінках Президента 

України, Міноборони та Генерального штабу ЗСУ;  

 історія про розстріляну сім’ю в Бучі, що лягла в основу розслідувань кількох медіа, 

зокрема й команди розслідувачів Суспільного, яка встановила виконавців. 
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Президент України Володимир Зеленський, 21 березня 2022 року.  
Ексклюзивне інтерв'ю Суспільному та EBU. Фото: ОПУ  

  



 

 

 39

ЄВРОБАЧЕННЯ 

ЄВРОБАЧЕННЯ-2022 (ПКЄ-2022) 

У січні – лютому 2022 року організовано та реалізовано прямоефірний проєкт 

«Фінал національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення – 2022» 

(ПКЄ-2022): 

 вироблено та протрансльовано 4 випуски (із 17 запланованих) проєкту 

«Гримерка Євробачення» (виробництво проєкту перервано через 

повномасштабне вторгнення рф); 

 проведено мистецький конкурс з обрання виробника телевізійної версії фіналу 

Нацвідбору та підготовки номера представника від України на Пісенному 

конкурсі Євробачення – 2022, організовано поїздки делегації від України на 

ПКЄ-2022. 

 вироблено фінал Нацвідбору на ПКЄ-2022, за результатами якого обрано 

представника від України на ПКЄ-2022 – гурт «Kalush Orchestra»; 

 організовано та реалізовано прямоефірну трансляцію фіналу Нацвідбору на 

ПКЄ-2022; 

 організовано та реалізовано виробництво перед- і постшоу до фіналу Нацвідбору; 

У травні 2022 року в умовах оголошеного воєнного стану в Україні через 

повномасштабне вторгнення рф на нашу територію організовано та реалізовано 

прямоефірну трансляцію міжнародного конкурсу «Пісенний конкурс 

Євробачення – 2022» – 2 випуски півфіналів (по 130 хв) та 1 випуск фіналу ПКЄ-2022 

(210 хв): 

 організовано та реалізовано прямоефірну трансляцію ПКЄ-2022 з укриття 

альтернативного центру мовлення; 

 організовано та реалізовано роботу національного журі під час прямоефірної 

трансляції ПКЄ-2022 з укриття альтернативного центру мовлення; 

 організовано та реалізовано коментування прямоефірної трансляції ПКЄ-2022 з 

укриття альтернативного центру мовлення; 
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 організовано та реалізовано роботу речника від України під час прямоефірної 

трансляції ПКЄ-2022 з укриття альтернативного центру мовлення; 

 в умовах релокації членів делегації від України на ПКЄ-2022 в різні куточки 

України та Європи організовано роботу над постановкою номера для 

представника України на ПКЄ-2022; 

 організовано відрядження делегації від України на ПКЄ-2022; 

 забезпечено участь гурту «Kalush Orchestra» в Пісенному конкурсі 

Євробачення – 2022, що принесло Україні перемогу в конкурсі. 

У рамках підготовки до ПКЄ-2022 організовано тур представників України до Тель-

Авіва (Ізраїль), Амстердама (Нідерланди), Мадрида (Іспанія), Варшави (Польща), 

зокрема десятки інтерв’ю для місцевих та міжнародних медіа, виступи й зустрічі з 

громадами українців, які вимушені тимчасово проживати за кордоном через 

повномасштабне вторгнення. 
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Під час тижнів ПКЄ-2022 забезпечено взаємодію представників України з 

міжнародною пресою, у рамках розгорнутої інформаційної кампанії організовано 

спільні промовиступи учасників від України з представниками Фінляндії, Італії, 

Німеччини, Польщі, Франції, здійснено співпрацю з МЗС України. 

«Радіо «Промінь» традиційно стало офіційним радіопартнером Національного 

відбору на Євробачення. Тому з 02 лютого в прямому ефірі наприкінці кожної 

ефірної години лунав трек одного з фіналістів Нацвідбору. 12 лютого 

«Радіо «Промінь» у прямому ефірі транслювало фінал Нацвідбору. У студії 

та безпосередньо на майданчику фіналу працювали Дмитро Захарченко й Анна 

Заклецька. А 17 грудня в прямому ефірі відбулася трансляція Національного відбору 

на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023. Слухачі першими дізнавалися, 

хто представлятиме Україну на цьому Міжнародному пісенному конкурсі наступного 

року. 

У травні «Радіо «Промінь» провело пряму трансляцію фіналу конкурсу 

з м. Турина – між студією та бомбосховищем. Слухачі чули заздалегідь підготовлені 

інтерв’ю та безпосередньо саму трансляцію концерту з коментарями ведучих. 

Переможець Євробачення гурт «Kalush Orchestra» своє перше інтерв’ю відразу 

після виступу дав саме «Радіо «Промінь» у прямому ефірі.  

Загалом «Радіо «Промінь» постійно інформаційно підтримує тих музикантів, які 

беруть участь у Євробаченні: слухачі завжди в курсі, хто виступає цього року на 

Дитячому Євробаченні – 2022 та хто змагатиметься за право презентувати Україну 

на Євробаченні – 2023. 

За підсумками моніторингу маємо 3 801 публікацію в медіа зі згадками про Суспільне 

та Євробачення, що на 280% більше, ніж під час Євробачення-2021 (1004 згадки).  

На корпоративних сайтах розміщено 62 публікації, що в 1,6 раза більше, ніж на 

попередньому конкурсі. Опрацьовано 219 запитів від національних та міжнародних 

ЗМІ. Проведено 5 пресконференцій (4 офлайн, 1 онлайн). Охоплення у 

Facebook – 264 413 користувачів. 
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НАЦВІДБІР НА ЄВРОБАЧЕННЯ-2023 

Реалізовано проєкт «Національний відбір на участь у Пісенному конкурсі 

Євробачення – 2023»: 

 сформовано склад та організовано роботу організаційного комітету Нацвідбору; 

 обрано музичного продюсера Національного відбору, яким став Дмитро Шуров 

(«Pianoбой»); 

 проведено збір заявок від артистів на участь у Нацвідборі, отримано та 

опрацьовано приблизно 400 заявок;  

 сформовано лонглист Національного відбору із 36 учасників, що подали заявки;  

 проведено прослуховування учасників лонглиста Нацвідбору; 

 на основі проведених прослуховувань сформовано шортлист Національного 

відбору з 10 основних та 2 резервних учасників; 

 проведено мистецький конкурс з метою обрання виробника прямоефірної версії 

фіналу Нацвідбору; 

 отримано всі необхідні погодження від органів державної влади на проведення 

конкурсу в укритті, що перебуває в державній власності; 

 організовано та проведено глядацьке голосування в застосунку «Дія» за членів 

журі Національного відбору на ПКЄ-2023, якими цьогоріч стали Джамала, Тарас 

Тополя та Юлія Саніна; 

 організовано та проведено глядацьке голосування в застосунку «Дія» за 

переможця Національного відбору на ПКЄ-2023; 

 забезпечено тісну співпрацю з виробником прямоефірної версії фіналу 

Нацвідбору щодо обрання співведучих шоу, підготовки номерів конкурсантів, 

гостьових номерів, роботи журі тощо; 

 розроблено схему резервної роботи на випадок втрати прямоефірного сигналу; 

 організовано та проведено прямоефірну трансляцію фіналу Національного 

відбору на ПКЄ-2023 17 грудня 2022 року; 

 забезпечено участь в організації безпекових заходів під час реалізації творчого 

проєкту «Пісенний конкурс Євробачення – 2023»; 

 забезпечено перевірку кандидатів на участь у ПКЄ-2023, завчасно виявлено 

репутаційні ризики для компанії у зв’язку з можливою участю деяких кандидатів. 

Надано дорадчу допомогу в межах проведення засідань організаційних комітетів 

нацвідборів на Євробачення. 
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Загалом у медіа є 1993 публікації зі згадками про Суспільне і Євробачення; 24 релізи 

було розміщено на корпоративних сайтах; проведено 1 пресконференцію.  

Забезпечено співпрацю щодо використання застосунку «Дія» для проведення 

інноваційних глядацьких голосувань у рамках Нацвідбору на ПКЄ-2023 (вибір журі 

та переможця фіналу Нацвідбору). 

Забезпечено взаємодію з ЄМС та ВВС щодо проведення ПКЄ-2023, підготовку 

меморандуму про співпрацю між АТ «НСТУ» та ВВС щодо проведення конкурсу в 

м. Ліверпулі (Велика Британія) від імені України, підготовку різних аспектів 

представленості України в конкурсі (логотип, дизайн, шоу). 

ДІДЖИТАЛ ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕНТ ПРО ЄВРОБАЧЕННЯ 

Реалізовано запуск медіаактиву «Євробачення Україна». «Євробачення 

Україна» – актив із системним багатоформатним ексклюзивним діджитал 

орієнтованим контентом про Пісенний конкурс Євробачення, який у 2022 році 

трансформувався з подієвого в лінійний продукт. 

Основні проєкти, реалізовані на каналі за рік:  

 «Вотсап, Eurovision!» – дайджести, серія інтерв’ю ведучої Анни Тульєвої з 

фіналістами Нацвідбору-2022. 

 «Ciao, Євробачення | Влоги з Італії та України» – повноцінний медійний супровід 

української делегації та висвітлення перемоги гурту «Kalush Orchestra» на 

Євробаченні в м. Турині. 

 «Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2022» – анімаційні відео для пісень 

фіналістів, забезпечення прямої трансляції фіналу. 

 «Барев, Дитяче Євробачення 2022» – влоги про участь учасниці від України 

Злати Дзюньки у фіналі конкурсу в м. Єревані. 

 «Вотсап, Eurovision! Фіналісти Нацвідбору 2023» – анімація для пісень учасників, 

прем’єри яких відбулись ексклюзивно на каналі «Євробачення Україна», інтерв’ю 

з кожним фіналістом. 

Крім зазначеного, забезпечено прямі трансляції нацвідборів і міжнародних 

конкурсів на сторінках у соціальних мережах та на сайтах, здійснено стрими з 

коментаторської студії (цьогоріч – бункера) Тімура Мірошниченка. 
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На YouTube-каналі «Євробачення Україна» досягнуто показника в 100 тис. 

підписників. Загальна кількість переглядів з моменту створення (лютий 

2022 року) – 41 млн. 
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Забезпечено запуск ТікТок-сторінки та Telegram-каналу «Євробачення Україна», 

системне наповнення наявних Facebook-сторінки та Instagram-сторінок цього 

медіаактиву. Всього сторінки медіаактиву «Євробачення Україна» в соцмережах 

налічують орієнтовно 270 тис. підписників. 

ДИТЯЧЕ ЄВРОБАЧЕННЯ – 2022 (ДПКЄ-2022) 

У рамках реалізації проєкту було забезпечено:  

 проведення Національного відбору на участь у ДПКЄ-2022: отримано 36 заявок 

та обрано 5 фіналістів Нацвідбору; 

 організацію (вперше в історії Дитячого Євробачення) онлайн-голосування 

глядачів за журі Національного відбору та за членів Національного журі фіналу 

ДПКЄ-2022;  

 проведення в режимі воєнного стану фіналу Нацвідбору в гібридному форматі 

(студія з ведучим із бомбосховища та онлайн-увімкнення фіналістів і журі), за 

результатом якого обрано представницю від України на ДПКЄ-2022 – Злату 

Дзюньку з піснею «Незламна»; 

 створення офіційного відеокліпу для представниці від України власним ресурсом 

та в умовах збройної агресії рф і спричинених нею аварійних відключень 

електропостачання (понад 175 тис. переглядів на міжнародному YouTube-каналі 

«Junior Eurovision» та 50 тис. переглядів на YouTube-каналі «Євробачення 

Україна»); 

 проведення мистецького конкурсу, за результатами якого реалізовано 

постановку для учасниці ДПКЄ в Єревані (Вірменія); 

 відрядження національної делегації України до Єревана для участі України в 

міжнародному конкурсі та висвітлення подій на платформах Суспільного 

мовлення; 

 підготовку 19 пресрелізів, які було розміщено на корпоративних сайтах (у ЗМІ 

зафіксовано 414 публікацій зі згадками Суспільного та Дитячого Євробачення – 

2022);  

 проведення фотосесії під час зйомок кліпу учасниці ДПКЄ-2022; 

 перевірку кандидатів на участь у ДПКЄ-2022, завчасно виявлено репутаційні 

ризики для компанії у зв’язку з можливою участю деяких кандидатів. Надано 

дорадчу допомогу в межах проведення засідань організаційних комітетів 

нацвідборів на Євробачення. 
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Злата Дзюнька, представниця від України на ДПКЄ-2022. Фото: Анастасія Мантач 



 

 

 48

СПОРТИВНИЙ НАПРЯМ 

XXIV ЗИМОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 2022 РОКУ (ПЕКІН, КИТАЙ) 

(04.02.2022–20.02.2022)  

У січні – лютому 2022 року успішно реалізовано грандіозний та іміджевий 

проєкт – ХХІV Зимові Олімпійські ігри – 2022 (Пекін, Китай) загальним 

хронометражем 153 год 18 хв, зокрема: 

 реалізовано спецпроєкт «Доба Олімпійських ігор» хронометражем 4 год 16 хв; 

 забезпечено щоденно (двічі на день) вихід прямоефірного проєкту «Студія 

Олімпійських ігор» хронометражем 22 год 34 хв, який ознайомлював глядачів з 

найактуальнішими подіями, надавав експертну оцінку, орієнтуючи глядача в 

різнопланових подіях Олімпіади; 

 у межах реалізації проєкту «Студія Олімпійських ігор» було здійснено 

виробництво телепроєкту «Дорога до Пекіна» (9 випусків хронометражем 26 хв 

кожен, загальний хронометраж – 3 год 26 хв); 

 організовано та забезпечено повний цикл виробництва прямоефірного марафону 

проводів Олімпійської збірної України на Зимові Олімпійські ігри в Пекіні – 2022. 

Під час реалізації проєкту було використано одночасно всі локації студійного 

павільйону АСБ-2. 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». 
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ПОДІЯ  Ins Rat% 
18+ 

Shr
% 
18+ 

Rat% 
18-54 
(50+) 

Shr% 
18-54 
(50+) 

Прямі трансляції XXIV 
Зимових Олімпійських ігор 
2022 року, Пекін (Китай)  

– – 3,52 – – 

Церемонія закриття XXIV 
Зимових Олімпійських ігор 
2022 року, Пекін (Китай)  

– 0,70 2,66 0,52 2,81 

Трансляції XXIV Зимових 
Олімпійських ігор 2022 року, 
Пекін (Китай)  

193 0,48 2,34 0,22 1,56 

Студійна програма «Студія 
Пекін-2022» (слот 10:30 та 
16:30)  

30 0,49 2,02 0,19 1,20 

Дайджест 
«Доба Олімпійських ігор»  

12 0,40 1,02 0,21 0,73 

 

БІАТЛОН НА СУСПІЛЬНОМУ. СЕЗОН 2021/2022 (27.11.2021–20.03.2022) 

«Біатлон на Суспільному» – один із рейтингоутворювальних та іміджевих проєктів 

для компанії. Хронометраж трансляцій проєкту – 27 год 53 хв. Крім трансляцій, 

щотижня виходила в ефір прямоефірна студія «Біатлон». Кореспонденти 

Суспільного мовника постійно працювали на місці подій, готуючи ексклюзивні 

матеріали з кожного етапу. Трансляція була перервана через повномасштабне 

вторгнення рф на територію України. 

Середні показники прямих трансляцій 7 з 10 етапів Кубка світу з біатлону та 

Чемпіонату Європи з біатлону становили до 3,94 Shr% та 0,98 Rat%. 
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ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ УЄФА З ФУТЗАЛУ – 2022 (19.01.2022–06.02.2022) 

Паралельно з масштабними проєктами реалізовувалися й проєкти вузького 

спрямування, проте такі, які мали вагоме соціальне значення, оскільки об’єднували 

українських вболівальників із різних видів спорту. Одним із них став Чемпіонат 

Європи з футзалу за участю української збірної, який також був повністю 

висвітлений Суспільним мовником на «Першому» (хронометраж: 11 год 41 хв), 

включно з роботою знімальної групи безпосередньо на місці подій та створенням 

прямоефірної студії «Футзал. Євро-2022» (3 оригінальні випуски загальним 

хронометражем 1 год 13 хв). 

ПЕРЕДАЧА «UA: СПОРТ» 

Щоденно в будні традиційно виходила в ефір «Першого» (транслювалася 

з 04.01.2022 по 24.02.2022) інформаційно-аналітична програма «UA: СПОРТ», яка 

ознайомлювала глядача з подіями у світі спорту, готувала аналітику й експертну 

оцінку подіям в українському та світовому спорті. Виготовлено 41 оригінальний 

випуск загальним хронометражем 7 год 39 хв. 
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Після релокації до альтернативного центру мовлення оперативно розроблено 

технологічний комплекс зйомок, обробки матеріалів, монтажу, озвучування та 

виведення майстер-копії для виробництва щоденного огляду Паралімпійських ігор, 

а далі й щоденних сюжетів на спортивно-патріотичну тематику для марафону «Єдині 

новини #UAразом» та регіонального марафону. 

ОГЛЯДИ XІІІ ЗИМОВИХ ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 2022 РОКУ 

(ПЕКІН, КИТАЙ) 04.03.2022–13.03.2022  

Було виготовлено 11 оригінальних випусків по 4 хвилини кожний загальним 

хронометражем 44 хвилини. 

Запланований великий паралімпійський проєкт не вдалося реалізувати через 

початок війни. Та попри активні бойові дії навколо Києва, було оперативно 

переформатовано висвітлення Паралімпіади-2022, зокрема розпочалося 

виробництво щоденних оглядів подій Паралімпійських ігор у Пекіні для 

інформаційного марафону з акцентом не лише на спортивних здобутках, а й на 

активній патріотичній позиції української збірної та підтримці міжнародної 

паралімпійської спільноти. 
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СЮЖЕТИ ДЛЯ МАРАФОНУ «ЄДИНІ НОВИНИ #UАРАЗОМ» 

І РЕГІОНАЛЬНОГО МАРАФОНУ 

Після закінчення Паралімпійських ігор, вже з 15 березня, продовжено роботу над 

контентом спортивно-патріотичного та соціального спрямування для 

інформаційного марафону й регіонального марафону. Команди працювали, 

висвітлюючи найважливіші події спортивного життя, активну життєву позицію 

спортсменів, їхню воєнну та волонтерську діяльність. Було виготовлено 552 сюжети 

загальним хронометражем 27 год 36 хв. 

Підготовлено відеозвернення українських і світових спортсменів минулого та 

сьогодення на підтримку України й українського народу – 20 випусків, загальний 

хронометраж орієнтовно 30 хв. 

АКТУАЛЬНІ ІНТЕРВ’Ю 

З липня 2022 року виробляються 15-хвилинні інтерв’ю з відомими українськими 

спортсменами, чия активна життєва позиція є частиною українського спротиву 

у війні. Було виготовлено 17 інтерв’ю, загальний хронометраж яких становить 

4 год 15 хв.  
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ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНИХ ПОДІЙ 

З 01 серпня 2022 року розпочато роботу над створенням щотижневого дайджесту 

спортивних подій для загальнонаціонального марафону та регіонального марафону. 

Було виготовлено 31 дайджест загальним хронометражем 10 год 20 хв. 

ТРАНСЛЯЦІЇ СПОРТИВНИХ ПОДІЙ 

Попри воєнний час, організовано та налагоджено виробництво трансляцій 

спортивних подій. Для цього в укритті була побудована й обладнана трансляційна 

апаратна на 4 коментаторські позиції. Створено можливість одночасного прийому, 

коментування та видачі в ефір чотирьох паралельних спортивних подій. Обладнання 

апаратної також дає можливість здійснювати включення журналістів за допомогою 

«LiveU» безпосередньо з місця події. 

Для забезпечення безперебійного трансляційного процесу обладнано резервну 

трансляційну апаратну з коментаторською позицією. Це дало можливість 

безперебійно транслювати наживо та у відкладених ефірах для різних платформ по 

7–8 годин спортивного контенту одночасно з кількох подій. 

 Трансляції Чемпіонату світу з футболу – 2022 FIFA U20 серед жінок (Коста-Ріка) 

(26.08.2022–29.08.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (7 год 

52 хв) та на діджитал-платформі (11 год 10 хв). 
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 Трансляції Чемпіонату світу із сокка – 2022 (Будапешт, Угорщина) (11.09.2022–

18.09.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (6 год 48 хв) та на 

діджитал-платформі (21 год 50 хв). 

 

 Трансляції Чемпіонату світу з літнього біатлону – 2022 (Рупольдинг, Німеччина) 

(26.08.2022–28.08.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (5 год 

11 хв) та на діджитал-платформі (5 год 50 хв).  

 

 Трансляції Чемпіонату світу з легкої атлетики 2022 року (м. Юджин, США) 

(15.07.2022–25.07.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного 

(66 год 02 хв) та на діджитал-платформі (98 год 50 хв). 

 

 Трансляції Чемпіонату Європи УЄФА з футзалу серед юнаків до 19 років 

(04.09.2022–10.09.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (11 год 

06 хв) та на діджитал-платформі (31 год 50 хв). 

 

 Трансляції Чемпіонату Європи УЄФА з футзалу серед жінок – 2022 (01.07.2022–

03.07.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (7 год 51 хв) та на 

діджитал-платформі (8 год 45 хв). 

 

 Трансляції Чемпіонату Європи УЄФА з футболу серед юнаків до 19 років 

(18.06.2022–01.07.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного 

(29 год 52 хв) та на діджитал-платформі (2 год 30 хв). 

 

 Трансляції Чемпіонату Європи з футболу серед жінок – 2022 (Англія) 

(26.07.2022–31.07.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (6 год 

10 хв) та на діджитал-платформі (16 год 35 хв). 

 

 Трансляції плей-оф кваліфікаційного турніру Чемпіонату Європи – 2023 з 

футболу серед молодіжних збірних команд U21 (26.07.2022–31.07.2022), у тому 

числі на регіональних каналах Суспільного (3 год 27 хв) та на діджитал-платформі 

(4 год 05 хв).  

 

 Трансляції Мультиспортивного чемпіонату Європи – 2022 (Мюнхен, Німеччина) 

(11.08.2022–21.08.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (79 год 

41 хв) та на діджитал-платформі (187 год 15 хв). 
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 Трансляції Чемпіонату світу з легкої атлетики U20 – 2022 (Калі, Колумбія) 

(01.08.2022–06.08.2022), у тому числі на діджитал-платформі (28 год 35 хв). 

 

 Трансляції Фіналу чотирьох з футзалу – Futsal Finalissima – 2022 (Парагвай) 

(15.09.2022–18.09.2022), у тому числі на діджитал-платформі (8 год 25 хв). 

 

 Трансляції проєкту «Літній біатлон «Martin Fourcade Nordic Festival» 

(03.09.2022), у тому числі на діджитал-платформі (1 год 45 хв). 

 

 Трансляції Чемпіонату світу FIFA U-17 серед жінок – 2022 в Індії (26.10.2022–

30.10.2022), у тому числі на діджитал-платформі (10 год). 

 

 Трансляції Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики (01.11.2022–06.11.2022), у 

тому числі на регіональних каналах Суспільного (9 год 50 хв) та на діджитал-

платформі (24 год 20 хв). 

 

 Трансляції проєкту «Valencia Marathon 2022» (04.12.2022), у тому числі на 

діджитал-платформі (4 год). 

 

 Трансляції Чемпіонату світу з футболу FIFA World Cup-2022 (Катар) (20.11.2022–

18.12.2022), у тому числі на регіональних каналах Суспільного (приблизно 

130 год) та на діджитал-платформі (приблизно 130 год). 

 

 Трансляції проєкту «Біатлон. Кубок IBU. Сезон 2022/2023» (24.11.2022– 

04.03.2023), у тому числі на діджитал-платформі (приблизно 71 год). 

 

 Трансляції кубка світу та чемпіонату світу з біатлону сезону 2022/2023 

(26.11.2022–22.03.2023), у тому числі на регіональних каналах Суспільного 

(приблизно 82 год) та на діджитал-платформі (приблизно 82 год). 

СУСПІЛЬНЕ СПОРТ 

Запущено серію нових проєктів на YouTube-каналі «Суспільне Спорт»: «Наші в 

Пекіні», «Олімпіада за 300 секунд» – ексклюзивні влоги з Пекіна про Зимову 

Олімпіаду – 2022 та щоденні новинні дайджести; відеоогляди біатлонного сезону 

2022 року та серія дайджестів «Шо по спорту» з Катею Годуновою, влоги 
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«Формула-1» на льоду» про скелетоніста Влада Гераскевича; дайджести з 

Чемпіонату світу з легкої атлетики 2022 року; ексклюзивні влоги з 

Мультиспортивного Євро-2022 та Чемпіонату світу – 2022 з волейболу серед 

чоловіків; дайджести та влоги з Чемпіонату світу з футболу – 2022 в Катарі, «нарізка» 

хайлайтів зі спортивних подій для соцмереж, репортажі про стан українського 

спорту внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України та 

тренування спортсменів у нових умовах. 

На YouTube-каналі «Суспільне Спорт» досягнуто показника в 100 тис. підписників 

(на початку року кількість підписників становила 12,8 тис.). Кількість переглядів 

YouTube-каналу зросла з 2,7 млн за підсумками 2021 року до понад 23 млн за 

2022 рік. 

Зросла кількість підписників Telegram-каналу «Суспільне Спорт»: з 350 підписників 

на кінець 2021 року до понад 5 тис. у 2022-му. 

Здійснено технічне забезпечення проведення ексклюзивних прямих трансляцій для 

сайту та соцмереж «Суспільне Спорт», зокрема Мультиспортивного чемпіонату 

Європи та Чемпіонату світу з волейболу. 

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО НОВИН СПОРТУ 

У 2022 році, крім діджитал-контенту, розпочато роботу над випусками телевізійних 

новин, спеціальних студій та передач до окремих спортивних подій. Так, у серпні 

висвітлено чемпіонат світу з легкої атлетики, у вересні – мультиспортивний 

чемпіонат Європи, у листопаді – грудні – чемпіонат світу з волейболу, у листопаді – 

грудні – кубок світу з біатлону та, зрештою, чемпіонат світу з футболу. Під час 

чемпіонату світу з футболу забезпечено повне контентне висвітлення події на всіх 

платформах Суспільного мовлення. Зокрема, створено понад 50 студійних програм 

для телевізійної та діджитал-платформ із загальним хронометражем понад 30 годин 

студійного мовлення. 

Окремою спеціальною подією, яка транслювалася в прямому ефірі, став 

чемпіонський бій з боксу Ентоні Джошуа та Олександра Усика 21 серпня. 

У вересні з комплексу «Ньюзхаус» почали виходити в ефір регіональних телеканалів 

випуски спортивних новин «Суспільне Спорт». За рік показники переглядів сайту 
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«Суспільне Спорт» (suspilne.media/sport) зросли майже вдвічі: у середньому 

показники щомісячної аудиторії становлять орієнтовно 500 тис. унікальних 

користувачів (порівняно з 300 тис. щомісячної аудиторії у 2021 році).  

Кількість підписників Telegram-каналу «Суспільне Спорт» зросла з 350 до понад 

5 тис., а YouTube-каналу «Суспільне Спорт» – з 12,8 тис. підписників до понад 

100 тис. За 2022 рік кількість переглядів на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» 

становила понад 23 млн, тоді як за 2021 рік – 2,7 млн. 
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СПОРТИВНІ ТРАНСЛЯЦІЇ НА «РАДІО «ПРОМІНЬ»  

На початку року «Радіо «Промінь» спільно з телеплатформою працювало над двома 

масштабними проєктами – XXIV Зимові Олімпійські ігри в Пекіні – 2022 та Нацвідбір 

на Євробачення – 2022, що включали і прямі трансляції, і циклове виробництво 

тематичних передач. 

З 04 по 20 лютого слухачі побували разом з улюбленим радіо на XXIV Зимових 

Олімпійських іграх у Пекіні. Ведучий Вадим Корженко наживо щодня висвітлював 

останні новини ігор у спецпроєкті «Олімпійські Stories».  

Також на радіо розповідали про всі види спорту, презентовані на цій Олімпіаді, у 

щоденній програмі «Спорт. ЕкстраЕпізоди». І, звісно, всі прямі трансляції змагань 

лунали в прямому ефірі «Радіо «Промінь».  

Спортивні вболівальники залишилися вірними прихильниками «Радіо «Промінь», 

адже для них навіть у воєнний час було підготовлено чимало цікавого. Зокрема, 

проведено пряму радіотрансляцію бою між чинним чемпіоном світу українцем 

Олександром Усиком та британським боксером Ентоні Джошуа. Коментували 

поєдинок найкращі спортивні коментатори «Радіо «Промінь» – Олександр 

Монзолевський та Костянтин Дульцев разом із ведучим Дмитром Захарченком.  
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Футбольні вболівальники в листопаді – грудні отримали незабутні емоції з «Радіо 

«Промінь», яке стало офіційним радіотранслятором Чемпіонату світу з 

футболу – 2022. Щоб зробити радіотрансляції ще й видовищними, перед 

чемпіонатом розпочинається робота в новій віжуал-студії «Радіо «Промінь». 

У прямому радіоефірі – трансляція 30 матчів з неповторними коментаторами: 

Костянтином Дульцевим, Галиною Вінніченко, Вадимом Власенком, 

Вадимом Корженком, Олександром Монзолевським та Олександром Обремським. 

Крім цього, напередодні та під час чемпіонату виходять подкаст «Мундіаль. 

Чемпіонат світу з футболу Катар-2022», а також рубрика «Цікаві факти про 

мундіаль».  

СПІВПРАЦЯ З ЄМС 

Забезпечено співпрацю з ЄМС у галузі спортивних трансляцій, зокрема таких 

проєктів: 

 чемпіонат світу FIFA; 

 біатлон (сезон 2021/2022); біатлон (сезон 2022/2023); 

 світова атлетика (3 турніри);  

 пакет УЄФА (футзал, жінки, юнаки) (8 турнірів);  

 фіналіссімо з футзалу;  

 пакет FIFA (інші події) (2 турніри);  

 турнір Мартена Фуркада (біатлон); 

 чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. 

З огляду на фінансові обмеження компанії, зумовлені широкомасштабним 

вторгненням рф, було проведено успішні перемовини з ЄМС щодо зниження витрат 

стосовно певних спортивних змагань та досягнуто таких домовленостей: 

 чемпіонат світу зі спортивної гімнастики – отримано безкоштовні права;  

 біатлонний турнір Мартена Фуркада – отримано безкоштовні права; 

 фіналіссімо з футзалу 2022 – отримано безкоштовні права; 

 змагання з легкої атлетики – домовленості щодо безкоштовного сигналу; 

 літній чемпіонат світу з біатлону – домовленості щодо безкоштовного сигналу; 
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 біатлон сезону 2022/2023 – домовленості про знижку в 50% на доставку SRT-

сигналу на змагання з біатлону (кубки IBU), додатково погоджено альтернативні 

платформи трансляції (одночасна трансляція на регіональних каналах). 

Крім того, забезпечено систематичну роботу щодо перемовин з ЄМС стосовно 

погодження заявок та субліцензій на трансляцію змагань та хайлайтів Чемпіонату 

світу FIFA – 2022 та подій УЄФА контрагентами в Україні. 

Започатковано роботу стосовно оптимізації витрат компанії на спортивні події ЄМС 

у 2023 році, зокрема надіслано запит ЄМС щодо сприяння наданню прав субліцензії 

на певні спортивні події, які АТ «НСТУ» вже отримало, та щодо майбутніх нових прав 

з метою забезпечення використання та оплати прав (спільно з комерційними 

мовниками). Зокрема, отримано оновлений договір від ЄМС щодо прав субліцензії 

на події з пакета «Світова атлетика», погодження прав субліцензії стосовно пакета 

спортивних прав FIFA (інші події). Крім того, погоджено з ЄМС заявку та 

субліцензійну угоду з «Мегого» на трансляцію чемпіонатів світу U17 та U20 у 

2023 році.  

ЗГАДКИ В МЕДІА  

Значна частка згадок про Суспільне в медіа пов’язана з трансляцією спортивних 

ігор на теле- та радіостанціях, а також на сайті «Суспільне. 

Спорт» – 1 387 публікацій. 

Так, щодо проведення Зимових Олімпійських ігор – 2022 підготовлено 14 публікацій 

на корпоративному сайті та є 345 згадок Суспільного в ЗМІ.  

Щодо інших спортивних подій:  

 показ змагань Кубка світу з біатлону у 2022 році – 10 релізів та 220 згадок 

Суспільного в медіа; 

 бій Усик – Джошуа: три релізи та 200 згадок у ЗМІ;  

 чемпіонат світу з футболу в Катарі: 16 релізів на корпоративному сайті та 

842 згадки в медіа. 
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РАДІОДИКТАНТ 

Повномасштабна війна не завадила на найвищому рівні провести кросплатформний 

проєкт «Радіодиктант національної єдності». Уже 22 роки «Українське радіо» 

об’єднує українців усього світу найбільшим мовним флешмобом. Авторкою тексту 

цього року стала культова молода письменниця Ірина Цілик, а прочитала його 

народна артистка України, Герой України Ада Роговцева. Цьогоріч проєкт вкотре 

підтвердив свій статус кросплатформного – до його створення й популяризації 

долучились усі творчі підрозділи Суспільного мовника. Це конвертувалося в 

результат: понад 740 тис. переглядів на цифрових платформах Суспільного, друге 

місце в трендах YouTube та перше в Google, а момент з емоціями ведучого 

«Радіодиктанту національної єдності» Романа Коляди за один день став топовим 

контентом з понад 2 млн переглядів у соцмережах. «Українське радіо» отримало 

понад 22 тис. листів з диктантами лише в електронній формі.  
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До того ж і паперові, й електронні листи надійшли з Нідерландів, Іспанії, Польщі, 

Німеччини, Чехії, Грузії, Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Португалії. Але 

цифри – лише частина успіху, значно важливіше, що «Українське радіо» і диктант 

згадали у своїх дописах тисячі користувачів соцмереж, серед яких відомі політики 

та громадські діячі, організації та установи, і навіть транснаціональні корпорації 

(наприклад McDonald’s). Було створено безліч мемів, написано десятки публікацій, а 

запит «радіодиктант» вже який рік поспіль 09 листопада був найпопулярнішим в 

українськомовному сегменті Google. 

Трансляцію Радіодиктанту національної єдності – 2022 можна було побачити та 

почути 09.11.2022 на різних платформах Суспільного: радіоканалах «Українське 

радіо» та «Радіо «Культура»; телеканалі «Суспільне Культура»; діджитал-

платформах (Facebook-сторінці Суспільного та YouTube-каналах «Українське 

радіо» та «Суспільне Новини»; додатках «suspilne.radio» і «Дія»). «Радіодиктант 

національної єдності – 2022» став одним із найпопулярніших проєктів Суспільного 

цього року. 

КОМУНІКАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРОЄКТУ 

На корпоративному сайті розміщено 12 релізів, які отримали близько 80 тис. 

переглядів та 565 поширень у медіа. Охоплення публікацій на корпоративній 

сторінці у Facebook становить 172 464 користувачі. 
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Підготовка та проведення Радіодиктанту-2022 супроводжувалися широким 

кросплатформним промо. На всіх радіостанціях, телеканалах та діджитал-

платформах Суспільного транслювалися проморолики про Радіодиктант.  

Здійснено комунікаційний супровід спеціальних ефірів на «Радіо «Культура», 

зокрема з Іриною Цілик (авторкою Радіодиктанту), Адою Роговцевою (чтицею), 

Ларисою Масенко (науковою консультанткою проєкту) і Данилом Чорнобровим 

(амбасадором Радіодиктанту-2022); міжпрограмки «Моя українська»; спеціального 

випуску програми «Культурний інстинкт» на «Суспільне Культура»; спецпроєктів 

«COOL'ТУРИМО. Мова». 

Підготовлено та розміщено на сторінці Суспільного у Facebook інфографічні 

матеріали: картки про правила та умови Радіодиктанту; картки з неологізмами, які 

з’явилися в нашому вжитку після війни та коронавірусу; картки з історією 

Радіодиктанту.  

Для просування Радіодиктанту підготовлено 12 відеороликів – запрошень до участі 

в проєкті. Загальна кількість переглядів – 31 тис. Також було підготовлено та 

розміщено в українських ЗМІ п’ять ексклюзивних матеріалів для промотування 

Радіодиктанту-2022: на «Vogue.ua», «Wonderzine», «Читомо», «Kyiv Daily» та «Lb.ua». 
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Релізи про «Радіодиктант національної єдності – 2022» мають найбільше охоплення 

на корпоративному сайті – близько 80 тис. переглядів. Охоплення всіх публікацій 

цього проєкту на корпоративній сторінці у Facebook – 172 464. 

Також у рамках підготовки та проведення у 2022 році проєкту забезпечено 

комунікацію з Міністерством закордонних справ України з метою інформування 

іноземних дипломатичних установ про умови проведення заходу та залучення 

українців за кордоном до участі в акції.  

Забезпечено комунікацію з іноземними посольствами та представництвами 

міжнародних організацій в Україні з метою залучення іноземного дипломатичного 

корпусу до участі в Радіодиктанті (підготовлено та надіслано 26 офіційних листів).  
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СУСПІЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

ПЛАНУВАННЯ ПРОГРАМ 

З 23 травня 2022 року загальнонаціональні телеканали Суспільного змінили свої 

ефірні назви й логотипи на «Перший» та «Суспільне Культура». 

Завдяки сформованим структурно-функціональним перспективним сіткам 

мовлення було забезпечено можливість чітко визначити та спрогнозувати обсяги 

контенту власного виробництва, виробництва на замовлення АТ «НСТУ» й обсяг 

продукту, що потребує закупівлі на підставі ліцензійних угод. 

У середині лютого сітка каналу суттєво змінилася в бік збільшення кількості 

продукту інформаційно-аналітичного жанру, такого як проєкти «Прозоро: про 

актуальне» та «Прозоро: про головне», а також наповнилася екстреними 

включеннями із засідань Верховної Ради України та Ради безпеки ООН у зв’язку із 

загостренням ситуації на кордоні України з рф та Білорусією.  

У зв’язку з початком повномасштабного вторгнення російських військ та початком 

дії воєнного стану на території України на каналі «Перший» відбулося 

переорієнтування на трансляцію цілодобового інформаційного марафону. Через 

кілька днів марафон було трансформовано в загальнонаціональний інформаційний 

марафон «Єдині новини #UAразом», до виробництва якого залучені Суспільне та ще 

5 учасників медіаринку. Інші канали Суспільного мовника на початку 

широкомасштабних бойових дій також перемкнулися в режим тимчасової 

ретрансляції марафону.  

Самостійне мовлення телеканалу «Суспільне Культура» відновилося з 28 березня. 

Значну частину сітки становив дитячий, документальний та просвітницький контент.  

На початку року, у період новорічних свят, значний внесок у формування 

рейтингових показників телеканалу «Перший» зробила трансляція 27 годин 

концертів і музичних передач власного та стороннього виробництва («Країна 

пісень», концерти «Твоя музика» тощо). На «Першому» протрансльовано 244 години 

спортивних подій світового значення – Зимові Олімпійські ігри, кубок світу, 

чемпіонат Європи та чемпіонат світу серед юніорів з біатлону, чемпіонат Європи 

УЄФА з футзалу. Велику глядацьку увагу традиційно мали недільні трансляції 
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богослужінь ПЦУ, УГКЦ та РКЦУ. Загальний обсяг релігійних трансляцій на каналах 

Суспільного мовника у 2022 році становив близько 289 годин. На початку року 

богослужіння традиційно транслювалися на телеканалі «Перший». Пізніше, під час 

трансляції Олімпіади та після початку широкомасштабного вторгнення рф, 

богослужіння транслювалися в ефірі телеканалу «Суспільне Культура».  

Для каналу «Суспільне Культура» здійснено програмне планування в 

довгостроковій та середньостроковій перспективі, що дає змогу застосувати 

категоризацію промороликів при плануванні в ефірі, відштовхуючись від важливості 

проєктів, які плануються до трансляції, що позитивно впливає на якість 

промокампаній. Безшовне програмування (розміщення реклами всередині 

продукту) забезпечує можливість не втрачати глядача на програмних переходах між 

окремими передачами.  

Сітку мовлення телеканалу «Суспільне Культура» побудовано на лінійках власного 

виробництва та закупного контенту, відібраного відповідно до концепції бренду. 

В основі закупівель – контент національного виробництва: анімаційні фільми 

кіностудії «Укранімафільм» та кінокласика виробництва кіностудії ім. О. Довженка, 

національні художні фільми та документальні передачі.  

Основними слотами для контенту власного виробництва є: денний 

слот 15:00 – концерти української народної та популярної музики, недільний 

слот 13:30 – прем’єрні покази документальних проєктів. У будні о 21:00 – проєкт 

«Культові українці. Незалежні люди», у будні о 12:00 – документальні проєкти 

соціально важливої тематики. Сформовано чіткий розподіл фільмів для різних 

сегментів аудиторії каналу: у вечірньому слоті понеділка та суботи відведено місце 

іміджевим фестивальним фільмам – мистецьким кінострічкам, о 22:35 у вівторок, 

середу, четвер – фільмам, які підходять для сімейного перегляду, у постпрайм 

п’ятниці – мистецьким фільмам про відомих художників, музикантів, модельєрів 

України та світу. Значну частину ефіру займають документальні та художні фільми 

національного виробництва й кінокласики. 

Телеканали «Перший» та «Суспільне Культура» приділяють велику увагу 

висвітленню пам’ятних та найбільш значущих святкових дат, таких як: 

12.01.2022 – 50-ті роковини від початку «великого погрому» – операції КДБ «Блок» 

проти українських дисидентів (12.01.1972); 
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27.01.2022 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; 

20.02.2022 – День Героїв Небесної Сотні; 

26.04.2022 – День чорнобильської трагедії; 

28.04.2022 – 75-ті роковини проведення польською комуністичною владою акції 

«Вісла» – примусових депортацій українців з українських етнічних земель: 

Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28.04–12.08.1947); 

08.05.2022 – День пам’яті та примирення; 

14.05.2022 – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни; 

15.05.2022 – День пам’яті жертв політичних репресій; 

18.05.2022 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День 

боротьби за права кримськотатарського народу; 

04.06.2022 – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії 

російської федерації проти України; 

29.08.2022 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

11.09.2022 – День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 

1944–1951 роках; 

21.10.2022 – 75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-

репресивними органами операції «Захід» – масової депортації населення Західної 

України до Сибіру (21.10.1947); 

26.11.2022 – День пам’яті жертв голодоморів. 

Упродовж 2022 року було прийнято та опрацьовано 811 годин контенту стороннього 

виробництва, з них 83 години контенту зарубіжного виробництва потребувало 

адаптації та було озвучено українською. Крім того, проведено роботи з відновлення 

доступу до 639 годин контенту, який розміщувався на серверах компанії та був 

пошкоджений після початку активних воєнних дій.  
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ПЕРШИЙ 

Сформовано групу для забезпечення участі Суспільного мовника в цілодобовому 

інформаційному марафоні «Єдині новини #UAразом»: 

 організовано та реалізовано виробництво слота Суспільного мовника в 

загальнонаціональному марафоні; 

 запущено у виробництво щотижневу рубрику «Герої»; 

 запущено у виробництво рубрику «Інтерв’ю». 

З жовтня 2022 року перезапущено виготовлення повнометражних документальних 

проєктів власного виробництва. 

Сформовано й організовано роботу творчого об’єднання ранкового мовлення, 

включно з таймлайном підготовки та виходу в ефір ранкового проєкту. Розроблено 

концепцію ранкового проєкту, у тому числі декорації студії та схеми зйомки в новому 

студійному комплексі, а також відповідну технологічну схему виробництва проєкту. 

Виробництво проєктів із залученням аутсорсингу: 

 вироблено повнометражні документальні фільми «На щиті» та «Плавильний 

котел» – у межах грантової підтримки Державного департаменту США; 

 запущено у виробництво повнометражні документальні фільми «Крим. 

Звільнення», «Тисячолітня війна», «Ізоляція» – у межах грантової підтримки 

Державного департаменту США; 

 запущено у виробництво документальний проєкт під робочою назвою «Патріот 

міняє професію» – у межах проєкту «MediaFit» за підтримки Представництва ЄС 

в Україні та Європейської Комісії. 
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СУСПІЛЬНА СТУДІЯ 

З 04 січня по 24 лютого 2022 року на телеканалі «Перший» продовжували виходити 

4 лінійні прямоефірні проєкти, запущені в ефір у 2021 році. 

«ПРОЗОРО: ПРО АКТУАЛЬНЕ» 

В ефірі з 20 вересня 2021 року, щодня в будні з 13:13 до 14:00. Ведучі – Ігор Шавро й 

Анатолій Єрема. Прямоефірний телепроєкт, що роз’яснює глядачеві суть та 

значення двох ключових подій, про які він щойно дізнався у випуску «Новин» о 13:00 

на телеканалі «Перший». 

«ПРОЗОРО: ПРО ГОЛОВНЕ» 

В ефірі з 20 вересня 2021 року, щодня в будні з 17:00 до 18:00. Ведучі – Роман Сухан 

та Інна Неродик. Прямоефірний проєкт усебічно й збалансовано розкриває одну 

суспільно важливу, актуальну тему на день. 
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«ПРОЗОРО: ПРО СОЦІАЛЬНЕ» 

В ефірі з 14 грудня 2021 року, щодня в будні з 11:00 до 12:00. Ведучі – Ігор Шавро та 

Анатолій Єрема. У прямому ефірі за участю експертів обговорювали соціально 

важливі теми, експерти в режимі реального часу відповідали на запитання глядачів, 

які телефонують або пишуть до студії.  

«ПОЛЮСИ» 

В ефірі з 26 жовтня 2021 року, кожні вівторок, середу та четвер з 22:00 до 23:00. 

Ведуча – Олена Ремовська. Батлшоу «Полюси» – проєкт, в якому глядач стає свідком 

палких дискусій та дебатів між двома знаними експертами / політиками на 

актуальну тему. Проєкт спрямований на створення майданчика для експертів, де б 

вони могли відстоювати свої позиції та погляди на суспільно важливі теми.  
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За період з 04 січня по 24 лютого 2022 року вийшло:  

 22 випуски «Прозоро: про соціальне» загальним хронометражем понад 19 годин; 

 26 випусків «Прозоро: про актуальне» загальним хронометражем понад 28 годин; 

 24 випуски «Прозоро: про головне» загальним хронометражем понад 28 годин; 

 12 випусків «Полюси» загальним хронометражем понад 11 годин. 

До початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було втілено 3 спецпроєкти 

на телеканалі «Перший», а саме: 

 22.01.2022 – спецефір. Урочисті заходи до Дня Соборності України 

(хронометраж – 54 хв); 

 16.02.2022 – спецефір «Марафон Єднання #UAразом» (хронометраж – 5 год 

07 хв); 

 20.02.2022 – спецефір до Дня Героїв Небесної Сотні (хронометраж – 1 год 56 хв). 

22 лютого та 23 лютого з 10:00 до 20:00 тривав інформаційний прямоефірний 

марафон, присвячений актуальним подіям, що передували початку 

повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема зверненню Президента 

України до українців через російську загрозу та визнання путіним «незалежності» 

терористичних «ДНР» та «ЛНР», оголошенню часткової мобілізації резервістів 

першої черги для доукомплектування військових частин, запровадженню 

надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей (Донецької 

та Луганської), та іншим подіям тих днів в Україні та за кордоном. 

24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення військ рф, оперативно 

вийшов у прямий ефір проєкт «Прозоро: про актуальне» відразу після новин зі 

спецефіром загальним хронометражем понад 5 годин. 

Після 24 лютого 2022 року виробництво в павільйоні АСБ-2 (Суспільній студії) було 

призупинено, а вимірювання аудиторії через воєнний стан не здійснювалося, тому 

дані щодо рейтингу, частки аудиторії та відсотка охоплення глядачів проєкту, а 

також інші аудиторні показники відсутні. 
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З 02 березня 2022 року продовжилася робота в режимі забезпечення виробництва 

слота Суспільного мовника в цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині 

новини #UAразом» з альтернативного центру мовлення та виробництва, а з 

25 травня 2022 року також і з Києва, з апаратно-студійного комплексу 

мультимедійної служби новин «Ньюзхаус» та додатково побудованого апаратно-

студійного комплексу в бомбосховищі. 

У період з 02.03.2022 по 31.12.2022 організовано та забезпечено виробництво слота 

Суспільного мовника в спільному цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині 

новини #UAразом» – 229 випусків загальним фактичним хронометражем 1302 год, 

1124 год 02 хв – розмовні студії в марафоні, 177 год 58 хв – новини.  

Загальний хронометраж проєктів, що вийшли в ефір із сурдоперекладом, за 2022 рік 

становить 699 год 04 хв. 

 



 

 

 73

За період з 01.05.2022 по 31.12.2022 виготовлено 186 інтерв’ю з громадськими та 

політичними діячами, українськими та міжнародними експертами, дипломатами й 

аналітиками, військовими та лікарями, лідерами думок і музикантами середнім 

хронометражем 26 хвилин кожне, які вийшли в рамках інформаційного марафону, а 

також були розміщені на YouTube-сторінках Суспільного.  
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Також у 2022 році:  

 реалізовано співпрацю в частині обміну матеріалами між усіма платформами 

Суспільного мовника для використання в ефірах національного й регіонального 

марафонів, новин та спорту; 

 ведучі Суспільного взяли участь у зйомках промороликів «Тепла країна» для 

інформаційного марафону; 

 вироблено проморолик «Переможемо темряву разом» з ведучими телеканалу 

«Перший» Суспільного для марафону на підтримку українців в умовах можливого 

блекауту хронометражем 45 с; 

 ведучі та журналісти «Першого» взяли участь у зйомках новорічного 

проморолика для інформаційного марафону; 

 12.08.2022, у День молоді, у Білій залі Маріїнського палацу, де нагороджують 

і вшановують пам’ять Героїв України, здійснено запис у режимі прямого ефіру за 

допомогою ПТС патріотичної акції «Діти-рятувальники – герої війни» за участю 

Президента України Володимира Зеленського та Першої леді України 

з подальшою трансляцією частини заходу в рамках інформаційного марафону 

«Єдині новини #UAразом». 
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ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ МАРАФОН «ЄДИНІ НОВИНИ #UAРАЗОМ» 

У перші місяці війни (березень – травень) під час переїзду до альтернативного 

центру мовлення спільно з командою марафону швидко адаптувалися до потреб 

виробництва, створювали якісний щоденний контент у вигляді оперативних 

сюжетів, патріотичних роликів та знакових інтерв’ю, забезпечували безперебійне 

мовлення шляхом командної роботи під час прямих ефірів. 

ДОКУМЕНТАЛЬНА РУБРИКА «ГЕРОЇ» 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦІЛОДОБОВОГО МАРАФОНУ 

Протягом другого півріччя 2022 року вироблено серію документальних мініфільмів 

у рамках проєкту «Герої», присвячених тим, хто наближає перемогу. Це – українські 

волонтери, що забезпечують військо та постраждалих від війни цивільних 

найнеобхіднішим; лікарі, які лишалися в охоплених війною містах, аби надавати 

допомогу пораненим; добровольці, що рятують ведмедів із прифронтової зони, 

печуть хліб для ЗСУ та займаються ексгумаціями; прості люди, які облаштовують 

хати для переселенців або відновлюють зруйновані будинки; психологи, що 

допомагають реабілітуватися військовим та дітям від травм, спричинених війною.  

Дві серії було присвячено українським жінкам-медикам, що «тримали» Маріуполь 

і повернулися з полону. З травня по кінець грудня 2022 року вийшло 29 серій 

проєкту «Герої». 

Ролик про Миколу Мозгового, який фарбує тканину для маскувальних сіток та 

виготовляє окопні свічки, зібрав 3 млн переглядів. Історія про роботу лікарів 
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Ірпінської поліклініки під час окупації зібрала 286 тис. переглядів. Відео про 

іпотерапію для поранених бійців зібрало 247 тис. переглядів.  

ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю  

З травня 2022 року створено понад 186 інтерв’ю для інформаційного марафону на 

суспільно важливі теми, зокрема: про перебіг війни – оцінки та аналітика спікерів; 

міжнародні теми – членство в ЄС та НАТО; про актуальну ситуацію в зоні бойових 

дій, економічне становище України та життя в повоєнний час тощо. Ведучі: Олена 

Ремовська, Ігор Шавро, Андрій Діхтяренко, Євгеній Агарков та Дмитро Лазуткін. 

Серед запрошених гостей – військовослужбовці вищих рангів, Герої російсько-

української війни, державні діячі, міністри, політики, спортсмени, активісти, 

стендапери та відомі артисти.  

Повна версія інтерв’ю, зокрема Сергія Притули, волонтера, громадського та 

політичного діяча, набрала майже 767 тис. переглядів. Відео з Віталієм Портниковим, 

журналістом та публіцистом, набрало 53 тис. переглядів. Інтерв’ю з Еллою 

Лібановою, демографинею, подивилося 60 тис. людей. Політичний діяч Ахмед 

Закаєв зібрав понад 47 тис. переглядів на YouTube. 

Короткі версії інтерв’ю набирали до 400 тис. переглядів. Так, майже 387 тис. глядачів 

переглянуло ролик до інтерв’ю Нарімана Алієва – режисера та сценариста. Історію 

одного з мешканців м. Бучі Валентина Дідковського подивилося 320 тис. людей.  

Хайлайти (короткі версії у Facebook): Валентин Дідковський – 931 тис. переглядів, 

Сергій Притула – 600 тис. переглядів, Гаррі Табах, офіцер збройних сил 
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США – 565 тис. переглядів, демографиня Елла Лібанова – 515 тис. переглядів, 

популяризатор української мови Данило Гайдамаха – 424 тис. переглядів. 

ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «MADE IN КОЛИСЬ» 

З жовтня 2022 року відновлено роботу з виробництва повнометражних 

документальних проєктів, яка була припинена через повномасштабне вторгнення 

рф на територію України. Станом на початок грудня 2022 року вироблено 

документальний проєкт «Made in колись» та розпочато роботу над другим 

повнометражним документальним проєктом.  

Фільм «Made in колись» про автентичну стародавню пісню, з якої колись 

зароджувалася Україна. Головний герой – 32-річний Олексій Заєць. Десять років 

тому він, ще студентом, прийшов на посаду завклубом села Людвинівка на Київщині. 

Етнограф за освітою, мріяв повернути в села стародавні пісні, які після радянських 

часів та русифікації майже забулись. Незважаючи на розруху, етнограф створив два 

пісенні колективи. Їхні учасники – жінки похилого віку від 60 до 91 року, берегині 

автентики, традицій та звичаїв. Власноруч пошив їм національні костюми, збирав 
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серед місцевих бабусь інформацію про український фольклор. Проте юний етнограф 

не знайшов підтримки з боку місцевої влади, тому опинився перед важким вибором: 

покинути все і втратити назавжди українську стародавню співочу історію чи 

продовжувати боротьбу за відродження нашої культури. 

ХРОНОЛОГІЯ ВІЙНИ (ІНФОРМАЦІЙНІ РОЛИКИ ПРО 
КОЖЕН ДЕНЬ ВІЙНИ) 

З перших днів військової агресії запущено у виробництво проєкт «Хронологія війни». 

Його метою є скрупульозне документування повномасштабної фази російсько-

української війни, а також фіксація воєнних злочинів з боку військ рф. Кожному дню 

війни присвячується окремий ролик, в якому згадуються головні події відповідного 

дня – перебіг військових дій, інформація про жертви й руйнування, завдані 

агресором, підтверджена відео- та фотоматеріалами, а також світові події, які є 

важливими в контексті війни в Україні. Станом на 31.12.2022 проєкт налічує 

300 роликів / днів. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «СПЕКОТНИЙ ЛЮТИЙ» 

У січні – лютому 2022 року вироблено документальний повнометражний проєкт 

«Спекотний лютий 2015» – це історія про командира танкового взводу Олексія 

Чабана, який брав участь у боях за Дебальцівський плацдарм у січні – лютому 2015 

року. Фільм вийшов в ефір 19 лютого, у День вшанування пам’яті загиблих під 

Дебальцевим. 

КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО ХОРУ УКРАЇНСЬКОГО РАДІО  

«ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ» 

Концерт до Дня Конституції України був знятий у Національному ботанічному саду 

ім. М.М. Гришка – хотілося зафіксувати атмосферу вільного Києва, міста, яке всього 

за пару місяців до того було прифронтовим. А ще – передати радість зустрічі артистів 

хору, адже тепер вони, нарешті, мали можливість знову зібратися разом - вперше з 

24 лютого. У святковому концерті були виконані шедеври української хорової 

музики – твори композиторів М. Лисенка, Є. Станковича, Л. Дичко, Б. Лятошинського, 

О. Чмут, В. Грицишина та М. Вербицького. Крім музики, у програму увійшли інтерв’ю 

з артистами хору та його керівницею. Ефір концерту відбувся у День Конституції, 

28 червня, у рамках інформаційного марафону та на Youtube-каналі «Суспільне 

Культура».   
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ВИРОБНИЦТВО ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ АУТСОРСИНГУ 

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ «НА ЩИТІ» 

Від початку війни в Україні на кладовищах з’явилися могили з табличками «Тут 

спочиває тимчасово невстановлений захисник України». Там лежать тіла 

військових, імена яких шукають волонтери проєкту «Евакуація 200». Вони без 
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гарантій безпеки забирали тіла після трагедії під Іловайськом – це був перший 

виклик для їхніх бригад. І продовжують це робити після повномасштабного 

вторгнення рф. Для волонтерів важливо знайти і встановити всіх, попри труднощі. 

Про організацію «Евакуація 200», її місію та людей, що їй слідують, розповідає 

документальний фільм «На щиті», створений на замовлення Суспільного. В ефір 

фільм вийшов 19 жовтня 2022 року в рамках інформаційного марафону. Кепшенвідео 

про фільм на Facebook-сторінці «Суспільне Новини» зібрало 3 млн переглядів.  

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ «ПЛАВИЛЬНИЙ КОТЕЛ» (3 СЕРІЇ) 

Документальний фільм Ігоря Кобріна «Плавильний котел» – авторське дослідження 

антропологічного феномену, який волею історії став однією з перших точок відліку 

російсько-української війни. Йдеться про самобутній регіон України – Донбас, центр 

вуглевидобування, металургії та машинобудування від другої половини ХІХ століття, 

«український Рур», або «український Піттсбург». Переживши століття свого 

розвитку, він послужив плацдармом для агресії сусідньої країни.  

Важка, але чесна й неупереджена розповідь про деформацію мільйонів людей під 

тиском тоталітаризму покликана допомогти зрозуміти, чому рф зробила Донбас 
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одним з базових плацдармів свого антиєвропейського наступу, чому місцеве 

населення майже не чинило опору війську країни-спадкоємиці СРСР, а також чому 

певна частина люмпенів охоче пішла у війська агресора. 

Фільм розрахований на непідготовленого глядача, незнайомого з радянськими та 

пострадянськими реаліями. Ефір відбувся на телеканалі «Суспільне Культура» 

14 грудня 2022 року, 28–30 грудня 3 серії фільму також вийшли в ефір у рамках 

інформаційного марафону. 

 

ПРОЄКТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ АУТСОРСИНГУ, 

ВИРОБНИЦТВО ЯКИХ ТРИВАЄ 

«КРИМ. ЗВІЛЬНЕННЯ» 

У фільмі йдеться про першу спробу рф захопити Крим. Висвітлюються подробиці 

спецоперації СБУ, що була проведена Україною в 1994 році, яка на два десятиліття 

відтермінувала загарбання півострова рф. Це була найуспішніша операція 

українських спецслужб з часів незалежності, що показала, як потрібно діяти і 

перемагати.  

«ІЗОЛЯЦІЯ» 

Колишній завод ізоляційних матеріалів у Донецьку був перетворений місцевими 

активістами та митцями на артплатформу, де проводилися культурні заходи. Після 

окупації Донецька в захопленому приміщенні бойовики створили в’язницю, де 

катували та утримували викрадених (передусім за проукраїнську позицію) містян. 

Проєкт розповідатиме про феномен «Ізоляції» – місця, яке пережило кілька 

трансформацій і є унікальним свідком історії Донбасу. Також фільм проллє світло на 

катування та нелюдські умови, в яких утримувалися (й утримуються) бранці 

«Ізоляції», про те, як склалася їхня подальша доля та як перебування в полоні 

змінило їхнє життя.  
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«ТИСЯЧОЛІТНЯ ВІЙНА. ІСТОРИЧНИЙ ФРОНТ» 

24 лютого почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну. Цьому злочину 

передувало кілька заяв, а саме велика стаття для «РІА Новости» і промова Путіна, де 

були позначені цілі вторгнення – знищення української нації. Фальсифікація 

української історії є одним з найбільш поширених і, варто визнати, найбільш дієвих 

інструментів рф у боротьбі з незалежністю України. Спираючись на міфи та фейки, 

російські політики й пропагандисти намагаються легітимізувати й виправдати 

напади на Україну, бойові дії, окупації, вбивства та катування людей, порушення 

міжнародного права. Цей проєкт покликаний розвінчати найпоширеніші історичні 

міфи, пояснити їхнє походження. 
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РАНКОВЕ МОВЛЕННЯ 

У 2022 році створено творче об’єднання ранкового мовлення в складі дирекції 

телебачення, командою якого розроблено, відзнято й підготовлено до ефіру низку 

рубрик: 

 «Сімейний лікар» (10 епізодів); 

 «Тактична допомога» (4 епізоди); 

 «Якість життя, звичні продукти» (4 епізоди); 

 «Вакцинація» (2 епізоди); 

 «Історії тварин в окупації» (3 епізоди); 

 «Людські історії» (3 епізоди); 

 «Поради психологині» (12 епізодів).  
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СУСПІЛЬНЕ КУЛЬТУРА 

У 2022 році основними напрямами роботи стали документальні проєкти, які 

оперативно відрефлексовували в мистецькій формі повномасштабне вторгнення рф 

в Україну, та якісна журналістика, що висвітлювала найгостріші питання 

культурного спрямування.  

Організовано та проведено чимало інтерв’ю з видатними українськими діячами для 

фіксації історичного періоду, серед яких – Сергій Жадан, Ярослав Грицак, Віталій 

Портников, Ада Роговцева, Олег Скрипка та інші. Загалом було вироблено понад 60 

змістовних інтерв’ю в рамках щотижневого проєкту «Культурний інстинкт», що в 

сумі зібрали понад 400 тис. переглядів на YouTube-каналі «Суспільне Культура». 

Окремо варто відзначити прем’єру документального фільму «Щедрик проти 

«русского міра», виготовленого на замовлення «Суспільне Культура» командою 
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«Prosto production». Фільм оповідає про гастролі хорової капели видатного 

диригента Олександра Кошиця, які розпочалися як акт культурної дипломатії з 

ініціативи Симона Петлюри та подарували світові «Щедрик» Миколи Леонтовича. 

24 грудня відбувся допрем’єрний показ фільму для ЗМІ та партнерів компанії у 

Будинку звукозапису за участю Академічної хорової капели Українського радіо. 

Прем’єра фільму відбулася 25 грудня в межах інформаційного марафону та на 

телеканалі «Суспільне Культура». Станом на кінець грудня 2022 року, за 5 днів з 

моменту онлайн-прем’єри, фільм зібрав близько 70 тис. переглядів на YouTube-

сторінці «Суспільне Культура».  

Документальні проєкти висвітлювали події, що стали ключовими протягом 

воєнного року: участь України на Венеційському бієнале в проєкті «Кадирівська 

паляниця», друга евакуація Луганського філармонійного оркестру за час війни в 

проєкті «Воювати музикою», історична перемога України на Євробаченні-2022 у 

фільмі «Kalush Orchestra, або Як ми перестали хвилюватися і виграли Євробачення 

під час війни», евакуація мешканців Східного регіону України через 

повномасштабну війну на Захід у документальному репортажі «Хто такий путін? 

репортаж з евакуаційного потягу Слов’янськ – Ужгород тощо. 

Також серед ключових досягнень за 2022 рік:  

 запуск щобуденного інформаційно-аналітичного проєкту «Культура на часі» 

(понад 70 годин контенту);  

 створення повнометражного документального фільму «У пошуках Сковороди» 

до 300-ї річниці з дня народження філософа та його презентація в рамках 

тематичної виставки в Українському домі «Світ Сковороди»; 

 виробництво 287 годин релігійних трансляцій головних конфесій України (ПЦУ, 

УГКЦ, РКЦУ) в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»;  

 якісна дистрибуція документального серіалу «Спадок Терещенків» на 

платформах Суспільного (85 000 переглядів на YouTube-каналі «Суспільне 

Культура») та іміджева офлайнова прем’єра в кінотеатрі «Жовтень»;  



 

 

 87

 виробництво та дистрибуція музичних проєктів класичної, народної та 

популярної музики, що в сумі зібрали близько 300 тис. переглядів на YouTube-

каналі «Суспільне Культура». 
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ЦИКЛОВІ ПРОЄКТИ 

«КУЛЬТУРА НА ЧАСІ» (ЩОБУДНЯ О 22:00) 

Кількість випусків: 150, хронометраж: 28–30 хв. 

Інформаційно-аналітична програма про найцікавіші події та постаті українського 

культурного фронту. Мистецькі виставки, кінопокази, літературні й музичні 

фестивалі, а також розмови з лідерами думок про культуру як ціннісний орієнтир в 

умовах війни – у щоденному вечірньому огляді. Ведучі Віктор Дяченко та Людмила 

Чиркова працюють в ефірі потижнево.  

За час існування проєкту (з 28.04.2022, оскільки до цього програма виходила з 

робочою назвою «Новини культури») в ефір вийшло понад 200 коротких інтерв’ю та 

понад 50 сюжетів власного виробництва, зокрема робота велася безпосередньо з 

28-го Міжнародного кінофестивалю в Сараєво та заходу «Премія за правильний 

спосіб життя» (альтернативна Нобелівська премія в Стокгольмі), забезпечуючи 

висвітлення події на всіх платформах Суспільного мовлення. 
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«КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИНКТ» (ЩОНЕДІЛІ О 22:00) 

Кількість випусків: 60, хронометраж: 28–30 хв. 

Цикл гострих інтерв’ю з ведучими Лізою Цареградською та Софією Челяк, що 

виходить раз на тиждень, про соціокультурні передумови війни та про те, як 

трансформується культура країни під час війни. Знайомство глядача з митцями, що 

творять україноцентричне мистецтво в умовах війни.  

Найбільш популярними на YouTube-каналі «Суспільне Культура» стали розмови з: 

 Віталієм Портниковим – понад 100 000 переглядів;  

 Ярославом Грицаком – понад 50 000 переглядів;  

 Володимиром Єрмоленком – понад 20 000 переглядів; 

 Максимом Щербиною – приблизно 20 000 переглядів; 

 Сергієм Жаданом – понад 18 000 переглядів. 
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«КУЛЬТОВІ УКРАЇНЦІ. НЕЗАЛЕЖНІ ЛЮДИ»  

Кількість випусків: 10, хронометраж: 26–28 хв. 

Другий сезон історичного проєкту «Культові українці», де в центрі уваги люди, які 

боролися за українську незалежність. Кожний герой серії – це не лише людина, а й 

певний напрям діяльності, течії. З них утворюється мозаїка, яка демонструє всю 

палітру громадсько-політичних, релігійних та культурницьких течій, що в умовах 

СРСР вели боротьбу за незалежність.  

Герої сезону: Олена Теліга, поетеса, діячка ОУН; Роман Шухевич, громадський і 

державний діяч, член ОУН; Алла Горська, художниця та дисидентка; Йосип Сліпий, 

церковний і громадський діяч; Петро Григоренко, генерал, який був координатором 

Гельсінської спілки на теренах СРСР; Василь Стус, поет і дисидент; Володимир 

Івасюк, композитор і поет, основоположник української естрадної музики; Сергій 

Параджанов, кінорежисер, представник українського поетичного кіно; Ірина 

Калинець, поетеса, дисидентка; Микола Плав’юк, останній Президент УНР в екзилі.  

 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПРОЄКТИ  

Д/С «СПАДОК ТЕРЕЩЕНКІВ»  

Дата прем’єри: 28.06.2022. Кількість серій: 8, хронометраж серії: 26 хв.  

Пізнавально-документальний серіал розповідає про славетний рід та діяльність 

українських магнатів і меценатів Терещенків, а також про спадок, який родина 

залишила після себе. В українській історії є багато неймовірних, дуже цікавих, але 

мало досліджених сторінок, постатей і фактів. Родина Терещенків – саме такий 

приклад. Це були одні з найбагатших та найвпливовіших українців свого часу, але 

вони були вигнані й забуті на майже сто років. Серіал дає відповіді: чому так вийшло, 

ким були Терещенки і який їхній спадок сьогодні.  
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Д/С «МІЖ КРАПЕЛЬКАМИ»  

Дата прем’єри: 25.12.2022. Кількість серій: 7, хронометраж серії: 26 хв.  

Семисерійний документальний серіал про український культурний спротив. Сім 

окремих історій про те, як завдяки письменникам, гумористам, режисерам, 

архітекторам і багатьом іншим у похмурі радянські часи вдалося знімати та 

зберігати від знищення фільми, писати книги, які своїм змістом йшли проти 

ідеологічної течії, рятувати витвори мистецтва, влаштовувати неформальні 

фестивалі й чинити свій культурний опір. 

Д/Ф «У ПОШУКАХ СКОВОРОДИ»  

Дата прем’єри: 18 грудня 2022 року, хронометраж: 77 хв. 

Документальний фільм про видатного українського філософа-містика, богослова, 

поета й педагога Григорія Савича Сковороду приурочено до 300-ї річниці з дати 

народження. Метою фільму є популяризація спадку Григорія Савича серед молодого 

покоління, висвітлення життєвого шляху та творчого доробку видатного українця, 

актуалізація його спадщини в контексті сучасних драматичних подій та майбутнього 

української нації.  
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Д/П «KALUSH ORCHESTRA, АБО ЯК МИ ПЕРЕСТАЛИ ХВИЛЮВАТИСЯ 

І ВИГРАЛИ ЄВРОБАЧЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ» 

Дата прем’єри: 10.12.2022, хронометраж: 41 хв. 

Під час одного з найскладніших років для України відбулося те, що об’єднало всіх у 

травні, – перемога на Євробаченні. Документальний фільм розповідає про шлях 

гурту «Kalush Orchestra» від участі в Національному відборі, за тиждень до 

повномасштабного вторгнення рф в Україну, аж до перемоги в Турині та початку 

світового турне. Фільм-історія про сімейні цінності, українську етніку та закулісся 

успіху, який мільйони глядачів бачили на телеекранах. 

Фото: EBU / CORINNE CUMMING/SARAH LOUISE BENNETT 
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Д/П «ВІДСІЧ 10/10. ЯК УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПЕРЕМАГАЄ 

РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ» 

Дата прем’єри: 30.11.2022, хронометраж: 48 хв.  

Документальна передача про наслідки масованих обстрілів у Києві 10 жовтня 

2022 року, про зазіхання рф на культурну спадщину України як одвічний стиль 

терору. Того ранку рф випустила по території України 84 крилаті ракети та 

24 безпілотники, 14 людей загинули та 97 було поранено, пошкоджено енергетичну 

інфраструктуру. Ця атака була першою настільки масованою після 24 лютого і 

показала: країна-терорист воює з цивільним населенням, пам’ятниками, будівлями, 

культурою – і визнає це. 
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Д/П «ЖЕВРІННЯ. ДЕРЕВО ЖИТТЯ»  

Дата прем’єри: 25.09.2022, хронометраж: 32 хв. 

Фотограф Станіслав Іванов усе життя прожив у Маріуполі. Досліджував історію, 

вулиці, будинки, монументальне мистецтво. Приазовське місто – одне з 

найбагатших на мозаїчну монументалістику в Україні. Деяким з мозаїк – більше пів 

століття. Після 24 лютого мозаїки, як і сотні тисяч жителів Маріуполя, стали 

заручниками окупаційних військ рф. У документальному фільмі «Жевріння. Дерево 

життя» ми переносимося в мирний Маріуполь грудня 2021 року й разом зі 

Станіславом досліджуємо місто та його мозаїки, переносимося туди, де час і стихія 

здавалися найбільшими загрозами. 

ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ «ДОКУМЕНТАЛЬНІ НОВЕЛИ ПРО ВІЙНУ» 

Кількість епізодів: 13, загальний хронометраж: 4 год 16 хв. 

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну документалісти 

трансформували свій звичний формат роботи на оперативні матеріали, які 

висвітлювали найболючіші теми весни 2022 року. Серед них – евакуація 

представників національних спільнот, робота волонтерів на Сході, створення нових 

мистецьких проєктів в умовах воєнного стану та святкування важливих релігійних 

подій, зокрема такі:  

 «Хто такий путін?» – репортаж з евакуаційного потягу Слов’янськ – Ужгород. 

 «Де я, а де завтра?» – день з життя харківських волонтерів. 

 «Мистецтво під час війни. Ірина Гарець та Діана Берг». 
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 «Кадирівська паляниця». 

 «Воювати музикою. Луганський філармонійний оркестр». 

Д/П «СЛУЖБОВІ СОБАКИ ТА ЇХНІ ЛЮДИ»  

Дата прем’єри: 14.10.2022, хронометраж: 25 хв. 

Документальна передача про співпрацю та співжиття людей і тварин, які разом 

служать Україні. Широко показано особливості роботи кінологів і собак під час 

порятунку людей, розмінувань, охорони кордону, щоб продемонструвати, що 

тварини – це не лише милий образ, а й щоденна робота, міцні стосунки, повага.  

 

СПЕЦПРОЄКТИ  

«ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПРЕМІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

«RESPONSIBILITY AWARD 2021» 

Дата прем’єри: 21.01.2022, хронометраж: 49 хв. 

Трансляція нагородження переможців Премії відповідальності «Responsibility award 

2021» та концерт класичної музики до Дня Соборності України за участю 

Академічного оркестру народної та популярної музики Українського радіо.  
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«ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМІЇ ІМЕНІ ГЕОРГІЯ 

ҐОНҐАДЗЕ – 2022»  

Дата прем’єри: 21.05.2022, хронометраж: 1 год 27 хв.  

Телеверсія щорічного нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе – 2022, 

яка присуджується раз на рік 21 травня – у день народження Георгія Ґонґадзе. 

Переможцем премії став тандем Мстислава Чернова (фотожурналіст Associated 

Press, військовий кореспондент) та Євгена Малолєтки (фотокореспондент). Ведучі 

події – головний редактор платформи телебачення, голова Комітету Національної 

премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров та журналістка Ольга 

Сніцарчук. 

«ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. ІСТОРІЯ КРІЗЬ МУЗЕЇ»  

Дата прем’єри: 28.07.2022, хронометраж: 2 год 38 хв.  

День державності цього року відзначався в Україні вперше. Ведучі Юрій Макаров та 

Єлизавета Цареградська розглянули сім ключових періодів становлення української 

державності й висвітлили її тисячолітню традицію. Допомогли в цьому музеї та 

заповідники, адже саме вони зберігають свідчення тяглості української державності. 

Спецефір «Суспільне Культура» присвячено цікавим фактам про становлення 
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України, артефактам епох та розвінчуванню найпоширеніших міфів української 

історії.  

ТРАНСЛЯЦІЯ «ДЕРЖАВНОГО ПОХОРОНУ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ» 

Дата трансляції: 20.09.2022, хронометрах: 3 год 10 хв. 

У Великій Британії, у Лондоні, 19 вересня відбувся Державний похорон королеви 

Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня у віці 96 років у сімейному колі в замку Балморал 

на північному сході Шотландії. Суспільне ексклюзивно на території України 

транслювало прощання з Королевою за участю професійних ведучих із фаховим 

коментуванням події.  

ПРЕМІЯ «КІНОКОЛО». ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ  

Дата прем’єри: 20.10.2022, хронометраж: 1 год 27 хв.  

Пряма трансляція п’ятої Національної премії кінокритиків «Кіноколо», яка цього року 

вперше була представлена на загальнонаціональному телеканалі. Ведуча Людмила 

Чиркова провела прямий ефір з укриття, де онлайн нагородили найкращих 

українських режисерів, акторів та продюсерів за кінороботи останнього року.  

ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «НАГОРОДИ ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ»  

Дата прем’єри: 17.11.2022, хронометраж: 1 год 10 хв.  

Пряма трансляція церемонії вручення чеської «Нагороди Пам’яті народів». Чеський 

проєкт присвячений вшануванню діячів Східної Європи, видатних борців з 

тоталітаризмом та імперіалізмом. Вперше за історію проєкту організатори 

нагородили представника України – Мирослава Мариновича. 
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«СУСПІЛЬНЕ КУЛЬТУРА» НА «MERIDIAN CZERNOWITZ»  

Дата прем’єри: 19.09.2022, загальний хронометраж: 3 год 3 хв. 

Цикл інтерв’ю в рамках поетичного фестивалю з письменниками та поетами, серед 

яких: Андрій Любка, Ірена Карпа, Олександр Бойченко, Катерина Калитка, Ігор 

Померанцев, Ірина Цілик, Андрій Бондар. Ведучі: Ірина Славінська, Олена Гусейнова. 

Проєкт вироблено спільно та за координації «Радіо «Культура». 

Завдяки генеральній інформаційній підтримці Суспільного всі поціновувачі 

поетичних, літературних читань мали змогу почути й побачити заходи та проєкти 

фестивалю. Зокрема, команда Суспільного мовника інформаційно підтримала серію 

публічних інтерв’ю «Діалоги про війну». 

«Суспільне Чернівці» як регіональний медіапартнер розгорнув на локаціях 

фестивалю виїзну телестудію для трансляцій читань наживо і в записі. Радіопартнер 

події «Радіо «Культура» – забезпечив радіотрансляції із заходу, а «Суспільне 

Культура» як телевізійний партнер показав добірку найцікавіших інтерв’ю з 

учасниками літературних читань. 
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МУЗИЧНІ ПРОЄКТИ  

«КОНЦЕРТИ 2021 НА СУСПІЛЬНОМУ» 

18 концертів, загальний хронометраж: 18 год. 

Наприкінці 2021 року відзнято 18 сольних концертів українських артистів, таких як 

«Гайдамаки», «Брати Гадюкіни», Тетяна Піскарьова, Марія Бурмака та інші, 

загальним хронометражем понад 18 годин. Протягом 2022 року було здійснено 

постпродакшен концертних програм, більшість з яких через повномасштабне 

вторгнення рф в Україну не вийшли в ефір, проте мали прем’єри на YouTube-каналі 

«Суспільне Культура» та зібрали понад 200 тис. унікальних переглядів. 

«КОНЦЕРТ ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»  

Дата прем’єри: 28.08.2022, хронометраж: 50 хв.  

Концерт до Дня Української Державності за участю Національного симфонічного 

оркестру України та провідних артистів України Злати Огнєвич, Олександра 

Пономарьова та інших.  

«КОНЦЕРТ ДЛЯ МІСЬКА БАРБАРИ»  

Дата прем’єри: 14.11.2022, хронометраж: 1 год 44 хв. 

Телеверсія концерту пам’яті музиканта Міська Барбари на честь його 50-річчя за 

участю відомих українських зірок: ТНМК, Kozak System, Тараса Чубая, Каші 



 

 

 100

Сальцової, Сергія Жадана, Фоми, Славка Вакарчука, Юрія Андруховича та інших, які 

виконали кращі композиції гурту «Мертвий півень». 

МЕМОРІАЛЬНА АКЦІЯ «БУЧА: РЕКВІЄМ»  

Дата прем’єри: 15.05.2022, хронометраж: 59 хв.  

Телеверсія музичної меморіальної акції «Буча: Реквієм», пам’яті невинно вбитих, 

закатованих та померлих жителів Київщини під час повномасштабного воєнного 

вторгнення рф на територію України.  

«УКРАЇНА ДО ПЕРЕМОГИ!»  

Дата прем’єри: 03.07.2022, хронометраж: 1 год 32 хв. 

Концерти Національної заслуженої академічної хорової капели України «Думка» та 

Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України.  

«УЗНАЙ СЕБЕ». LIATOSHINSKYI CAPELLA: CHOIR  

Дата прем’єри (діджитал): 03.12.2022, хронометраж: 33 хв. 

Трансляція музичного перформансу в рамках проєкту «300 років Сковороді». 

У репертуарі композитор використав уривки з філософських трактатів Григорія 

Сковороди. Усі використані тексти звучать в оригіналі – староукраїнською книжною, 

старослов’янською, давньогрецькою і латинською мовами.  

«Я – ВІРТУОЗ» 

Дата прем’єри: 19.12.2022 , хронометраж: 1 год 15 хв.  

Національний проєкт «Я – Віртуоз», у рамках якого юні віртуози на одній сцені із 

Симфонічним оркестром Українського радіо під орудою народного артиста України 

Володимира Шейка виконували твори світових класиків. 

«КОНЦЕРТ НА РІЗДВО» 

Дата прем’єри: 31.12.2022, хронометраж: 1 год. 
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Концерт до Різдва за участю Академічної хорової капели Українського радіо, тріо 

бандуристок Українського радіо. 

МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ В БУДИНКУ ЗВУКОЗАПИСУ 

УКРАЇНСЬКОГО РАДІО  

Телеверсії концертів у Будинку звукозапису Українського радіо за участю 

Симфонічного оркестру Українського радіо, Академічного оркестру народної та 

популярної музики. 

НАЗВА  Хронометраж 

ВЕЧІР КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  01:16:55  

МОЛИТВА ЗА ПЕРЕМОГУ  00:55:30  

ТОБІ, УКРАЇНО!  00:58:48  

SYMPHONIC MAINSTREAM  01:08:25  

ВЕЧІР КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  00:57:52  

ЗАГАЛЬНИЙ ХРОНОМЕТРАЖ – 05:17:30 
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РЕЛІГІЙНІ ТРАНСЛЯЦІЇ  

Божественні літургії та всеукраїнські молитви Православної церкви України з 

кафедрального собору та різних міст України – 66 трансляцій загальним 

хронометражем понад 144 години.  

Недільні літургії Української греко-католицької церкви з кафедрального 

собору – 62 трансляції загальним хронометражем близько 92 годин. 

Недільні святі меси Римсько-католицької церкви в Україні з кафедрального 

собору – 46 трансляцій загальним хронометражем 48 годин. 

Міжконфесійні молитовні заходи – 4 трансляції загальним хронометражем 

до 1 години. 

Святкові трансляції з Ватикану за участю Папи Римського Франциска – 3 трансляції 

загальним хронометражем 2,5 години. 
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ПРОСУВАННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОЄКТІВ 

 Імплементовано нове графічне оформлення анонсів за новим брендбуком 

Суспільного мовлення. 

 Розроблено нове графічне рішення та виготовлено шаблони анонсування 

релігійних трансляцій, переходу на зимовий / літній час, пам’ятних дат тощо 

відповідно до нових гайдлайнів Суспільного мовника. 

 Створено айдентику Національного відбору на Євробачення – 2022. 
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 Виготовлено понад 300 оригінальних анонсів, промо й кроспромо, що фактично 

дало змогу утримати відповідний показник за звітний період 2021 року. 

 Забезпечено повне графічне оформлення прямоефірних студій та програм 

Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор у Пекіні. 
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 Впроваджено графіку для студій і прямих трансляцій Чемпіонату Європи 

«Мюнхен-2022». 

 Підготовлено пакети графічного оформлення двох спецефірів. 
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 Створено 8 графічних пакетів для оформлення циклових програм та фільмів 

виробництва АТ «НСТУ». 



 

 

 107

 Створено 15 оригінальних постерів для промотування фільмів виробництва 

Суспільного мовника. 

 Створено перший великий електронний каталог фільмів виробництва АТ «НСТУ» 

для кіноринків. 

 Створено оригінальну ідею та сценарій кліпу для учасниці від України на 

Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022 Злати Дзюньки. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ  

ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОЄКТІВ 

Успішно впроваджено та впорядковано систему роботи зі сторонніми запитами 

щодо надання архівних матеріалів, а саме надання невиключних майнових прав 

(невиключної ліцензії) на уривки аудіовізуального контенту АТ «НСТУ» (відеограм, 

аудіовізуальних творів): передач, програм, інтерв’ю, документальних фільмів, 

новинних сюжетів, будь-яких зафіксованих рухомих зображень, що мають історичну 

та інформаційну цінність, тощо, для включення до складу аудіовізуальних творів, 

створення відеоряду / відеорядів для оформлення заходів, фестивалів третіми 

особами (резидентів та нерезидентів країни), що дало змогу збільшити додаткові 

надходження до бюджету АТ «НСТУ», популяризувати національний продукт та 

підвищити соціальну роль Суспільного мовника в межах та за межами України. 

Впроваджено процес (алгоритм) взаємодії з контрагентами та безпосередньо 

структурними підрозділами (творчими платформами) АТ «НСТУ» щодо отримання 

відповідних матеріалів та здійснення технічної підтримки під час роботи з архівними 

матеріалами. 

Забезпечено процес надання дозволів на некомерційний показ соціально важливих 

проєктів АТ «НСТУ» для резидентів та нерезидентів країни. 

Розроблено та затверджено оновлений порядок проведення мистецьких конкурсів 

в АТ «НСТУ» для потреб усіх платформ Суспільного мовлення, що дало змогу 

оптимізувати й пришвидшити процес проведення мистецьких конкурсів в умовах 

воєнного стану. Загалом за 2022 рік було проведено 12 мистецьких конкурсів, за 

результатами яких обрано 9 переможців, зокрема для таких проєктів: «Cancel russia, 

або чому російський балет вбиває», «Сковорода 300», «УРСР на вуха», «Дитячий 

пісенний конкурс Євробачення – 2022», «Один день», «Патріот міняє професію», 

«Пісенний конкурс Євробачення – 2023».  
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ЗАКУПІВЛЯ ПРАВ 

У 2022 році закупівля прав здійснювалася з огляду на зменшення бюджету, 

відсутність системи рейтингових вимірювань на ринку та зменшення потреб сіток 

мовлення в телегодинах через введення воєнного стану в Україні. 

Переважну більшість різножанрового контенту за ліцензійними угодами на 

закупівлю прав у 2022 році АТ «НСТУ» отримало безкоштовно, як продовження 

терміну дії ліцензії на контент, так і на нові продукти. Цьому сприяли: наповнена у 

2021 році на рік вперед бібліотека прав на контент, вибудовані партнерські 

взаємовідносини з дистриб’юторами та продюсерами, участь у декількох ключових 

міжнародних виставках Європи й регулярні перемовини щодо закупівлі прав в 

українських і міжнародних компаній за мінімальними цінами або безкоштовно. 

Суспільний мовник на міжнародних телевізійних виставках MIPTV, NATPE, «Mipcom 

Cannes-2022» та «Unifrance» (Франція) в рамках спільного з іншими медіагрупами 

«Українського павільйону» вперше особисто представляв бренд компанії та контент 

власного виробництва. Метою участі була інтеграція з медійним середовищем країн 

ЄС, пошук та виявлення можливостей співпраці, а також поширення правдивої 

інформації щодо війни в Україні. За дні виставок проведено близько 75 зустрічей із 

партнерами зі всього світу – телеканалами та найбільшими студіями. Основні 

домовленості стосувалися безкоштовного отримання прав, прямої закупівлі за 

мінімальними цінами на наступні роки під потреби сіток мовлення та презентації 

каталогу проєктів на дистрибуцію. 

Для задоволення суспільного запиту в класичній, фестивальній та святковій музиці 

укладено безкоштовні угоди на отримання прав із «The Metropolitan Opera», 

«Unitel», «Accentus» на понад 50 концертів. Передачі культурної тематики 

(«Найбільші грецькі міфи», «Іліада та Одіссея») та подорожей («Ласкаво просимо у 

найдивніше місто») представлені в безкоштовному пакеті – понад 50 епізодів від 

компанії «Arte» (Франція). 

2022 року продовжено строк дії прав на рейтингоутворювальні серіали та 

документальні передачі від «BBC Media Action» (122 год). Серед хітів – 36 годин 

костюмованої драми «Даррелли»; «Знедолені»; «Вигнанці»; 43 години пізнавальних 

документальних циклів, знятих за найвищими світовими стандартами 
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документалістики від BBC: «Великі міграції у природі», «Полювання», «Гори – життя 

вище хмар», «Найжвавіші міста світу», «Стародавні невидимі міста»; унікальні 

концерти Адель, U2, Девіда Боуї, Дюран-Дюран. 

Фото: «The Metropolitan Opera» 

Фото: «Дивовижні міста» 
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У 2022 році отримано повторно права на кінофільми та серіали українських 

режисерів: «Брама», «Діксіленд», «Фантастичні українці» та ін., які є 

іміджеутворювальним контентом і мають схвальні відгуки глядачів. Отримано права 

на показ документальних фільмів від українських продюсерів та телеканалів для днів 

спеціального програмування: «93: бій за Україну», «91: доброго ранку, ми з Охтирки», 

«Невтрачена надія», «Вокзал надії», «Втрачений дім», «Я – Лікар!», «Миколаїв. 

Хроніки протесту» та ін. 

Також досягнуто домовленостей про отримання прав на закордонні фільми й 

програми в українських дистриб’юторів на різну тематику: пригодницький детектив 

«Комісар Алекс», 16 сезонів (208 год); художній кінопоказ «Транзит», «Патерсон», 

«Дім, який побудував Джек»; серіали «Любов та жертовність», «Любов та помста», 

«Казанова» та ін.; документальні цикли про загадки історії, подорожі 

найкрасивішими куточками світу «Всесвітня спадщина», «Стильні подорожі», 

«Топ-10. Архітектура» тощо. 

Підписано контракт із словацькою компанією «Eurokim» (представництво відомої 

студії Німеччини «Beta Film») щодо безкоштовної ліцензії на європейські 

документальні та серіальні хіти (понад 40 год), зокрема «Хадсон та Рекс», «Луї Ван 

Бетховен», «Дуель братів. Історія Adidas i Puma», «Пуччіні», «Готель Адлон. Сімейна 

сага». 

Підписано контракт із канадською телерадіокомпанією «Blue Ant Media Inc.» на 

безкоштовне отримання прав на 165 годин документальних праймтайм-циклів про 

загадкові куточки нашої планети та життя їхніх дивовижних мешканців. У 2021 році 

контент зарекомендував себе як високорейтинговий. Також безкоштовно отримано 

175 годин документальних циклів про природу від «TVF Ltd» та «Off The Fence B.V.». 

Загалом у 2022 році було отримано близько 1000 годин контенту переважно 

безкоштовно. 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕЛЕВИРОБНИЦТВА 

ТА ТЕЛЕМОВЛЕННЯ 

 Здійснено безперебійне мовлення двох загальнонаціональних і двох 

регіональних телеканалів до моменту початку бойових дій, після чого 

організовано ефірну апаратну в альтернативному центрі мовлення та 

продовження мовлення відразу з переходом на формат HD двох 

загальнонаціональних та регіонального телеканалу вже на новій локації. 

 Розроблено схему, забезпечено монтаж обладнання та введення в експлуатацію 

технологічного комплексу трансляцій у форматі HD Зимових Олімпійських ігор у 

Пекіні (створено 2 окремі апаратні в АСБ-2: одну для трансляцій з Пекіна, другу 

для виробництва студійної програми). 

 Забезпечено технічний супровід інсталяції нового комплексу обладнання 

студійної апаратної для роботи павільйонів № 1, 3, 4 та 5 за рахунок грантової 

допомоги JICA (Японія). 

 Здійснено 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 

(67 ремонтів). 

 Модернізовано АСБ для забезпечення виробництва загальнонаціонального 

інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом», створено резервний АСБ у 

бомбосховищі, модернізовано центральну апаратну для забезпечення 

телемовлення (приймання та передавання великої кількості сигналів за 

супутниковою, ІР та LiveU технологіями). 

 Розроблено схеми та забезпечено технічний супровід побудови АСБ-2 

(резервний АСБ у бомбосховищі). 

 Створено апаратну спортивних трансляцій (у бомбосховищі), яка забезпечує 

(включно з коментуванням) до 4 трансляцій подій одночасно. 

 На базі комплекту обладнання АСБ-6 створено АСБ для забезпечення 

виробництва регіонального марафону. 

 Забезпечено безперебійні трансляції Чемпіонату світу з футболу в Катарі, Кубка 

світу з біатлону та інших спортивних подій. 

 Створено тимчасову апаратну для роботи з АСБ-3 та АСБ-4. 

 Забезпечено безперебійні трансляції богослужінь та інших подій політичного й 

культурного життя країни за допомогою ПТС «Культура» та регіональних ПТС. 
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МЕДІАТЕКА 

 Забезпечено постійний моніторинг стану сховищ архівних відеоматеріалів. 

Мережеві сховища були законсервовані та евакуйовані до безпечної локації за 

кордоном. Триває процес створення повної резервної копії вмісту сховищ у 

безпечному місці та відновлення повного доступу до відеоматеріалів. У рамках 

реалізації грантових проєктів триває створення географічно розподіленої 

системи збереження контенту, що забезпечить захищеність медіаданих компанії 

на 100%. 

 Розроблено та реалізовано концепцію перенесення сервісів «inMedia» та 

«inTVNews» у хмарне середовище для запуску альтернативного комплексу 

мовлення; налаштовано 62 робочі станції в «GigaCloud» з наданням 

користувачам цілодобової технічної та методологічної підтримки для ефективної 

дистанційної роботи працівників. 

 Виконано індексацію всіх відокремлених мережевих сховищ, завдяки чому 

впроваджено оперативне отримання відеоматеріалів, які потрібні для 

наповнення сітки мовлення каналу «Суспільне Культура» (обліковується понад 

5000 примірників). 

 Розроблено та впроваджено процес архівації вихідних матеріалів усіх 

виробничих підрозділів центральної дирекції та 17 регіональних філій для 

забезпечення збереження унікальних відеоматеріалів, зокрема тих, що фіксують 

злочини рф. 

 Організовано та впроваджено ділянку технічного контролю якості 

відеоматеріалів, що передаються до медіатеки.  
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СУСПІЛЬНЕ РАДІО 

Упродовж воєнного 2022 року три радіоканали Суспільного підтвердили 

надважливу роль радіо – мовника, який надійно виконує свої функції життєво 

необхідного інформування та моральної підтримки суспільства за 

найекстремальніших умов. Для кожного з трьох радіоканалів – «Українське радіо», 

«Радіо «Промінь», «Радіо «Культура» – було здійснено оперативне 

переформатування ефірів відповідно до нових реалій та задля створення 

актуального й необхідного для слухачів контенту, що відповідає найвищим 

професійним стандартам радіовиробництва й новим викликам суспільства, 

головним із яких стала війна. Саме радіо було подекуди єдиним джерелом 

достовірної інформації для мільйонів українців, які опинилися в дорозі, у зонах 

бойових дій, на окупованих територіях або просто в знеструмлених містах, 

повідомляючи про повітряні тривоги та маршрути евакуації.  

Упродовж року радіо, як і інші платформи Суспільного, активізувало міжнародну 

взаємодію, завдяки чому вдалося здійснити вкрай необхідну технологічну 

модернізацію радіовиробництва та створити можливості для резервного мовлення. 

Зокрема, головний продюсер дирекції «Українське радіо» став учасником 

«Radio TechCon» – щорічної технічної конференції радіоіндустрії Великої Британії, 

яка відбулася 28 листопада в м. Лондоні. 

2022 рік суттєво наблизив Суспільне радіо до слухача, адже відтепер «Українське 

радіо» можна слухати в застосунку «Дія» – найбільшому цифровому сервісі країни. 

Про зростання довіри до Суспільного радіо та його популярність свідчить і 

рейтинг* – все більше слухачів обирають «Українське радіо» як джерело 

оперативної інформації (19% у 2022 році порівняно з 16% минулого року), і це друге 

місце серед усіх загальнонаціональних радіостанцій. 
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*Дослідження «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа 2022» 
проведено InMind на замовлення Міжнародної організації «Internews», що реалізує «Медійну 
програму в Україні», за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). 

Воно проходило в чотири етапи, включало як загальнонаціональне опитування, так і фокус-
групи. Основний етап – загальнонаціональне опитування вдома в респондента в містах 
50 тис.+. Воно тривало з липня по вересень 2022 року. 
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УКРАЇНСЬКЕ РАДІО 

У 2022 році «Українське радіо» утвердило позицію головної радіостанції країни. 

З першого дня широкомасштабного вторгнення було переформатовано сітку 

мовлення, і команда «Українського радіо» розпочала цілодобове інформування 

слухачів про перебіг війни. Мовлення перевели в режим цілодобового прямого 

ефіру, де лунав як власний продукт «Українського радіо», так і контент інших 

учасників об’єднаного марафону «Єдині новини #UAразом». Певний час мовлення 

доводилося вести з резервного пункту. Завдяки своєчасній підготовці та 

злагодженим діям колективу переведення мовлення відбулося непомітно для 

слухачів і безпечно для працівників. 

Цього року колектив «Українського радіо» отримав багато позитивних відгуків про 

свою роботу. І це природно, адже для багатьох мешканців тимчасово окупованих 

територій та зони бойових дій «Українське радіо» залишилось єдиним джерелом 

інформації, завдяки якому люди дізнавалися про повітряні тривоги та шляхи 

евакуації. 

Завдяки «Українському радіо» змогли евакуюватися в березні багато мешканців 

м. Маріуполя. Ось як згадує про це Надія Павлова – одна з тих, хто ховався від 

російських обстрілів у підвалах Маріуполя. В одному зі сховищ вона знайшла радіо. 

Батарейки вдалося купити за останні гроші. «І так ми нарешті дізналися, що про нас 

пам’ятають. Бо росіяни нам казали, що ми не потрібні. Я пам’ятаю, як ми з дітьми 

раділи, що Україна ще є! Ми кілька днів слухали цю хвилю, яка рипіла, – «Українське 

радіо». Почули, як Верещук розповідає про «зелений коридор». Схопили рюкзаки й 

швидко бігли кілька годин. Однак встигли».  

Мешканці м. Ізюма, які були в окупації, завдяки «Українському радіо» знали, як 

насправді просувається хід війни. Адже окупанти намагалися деморалізувати 

населення, брехали, ніби м. Київ уже захоплене, а влада в Україні належить росіянам. 

Однак «Українське радіо» допомогло мешканцям Харківщини отримати правдиву 

інформацію, зберегти віру в перемогу й дочекатися звільнення.  

Багато слухачів у своїх відгуках підкреслювали важливість саме моральної 

підтримки, яку надавало «Українське радіо». Ось, що пише в листі слухач з м. Ірпеня, 

дизайнер та аніматор Олександр Власенко: «Доки було світло і можливість 
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заряджати телефон, доти й слухав постійно своє радіо, до якого так звик за життя і 

в ефірі якого справді відчувалося те, що… пережити можна буде все. Навіть таке 

безумство, яке зветься війною. Те, як моментально зорганізувався ваш колектив для 

продовження своєї роботи, – це було чудово. І для нас, слухачів, дуже важливим та 

потрібним знаком, який і психологічно, і настроєво підтримував та укріплював. У 

мене, наприклад, доходило до такого: ввечері за вікном – гуркіт від обстрілів, 

спалахи неба та дрижання стін; співмешканці будинку – у напівпідвалі, а я 

перебуваю в себе на кухні з мінімальним освітленням, слухаю радіо та практично 

спокійно випікаю домашнє печиво – назло війні!».  

Оскільки в перші дні широкомасштабного вторгнення багато українців були змушені 

покинути власні домівки й навіть країну, тривалий час перебували в дорозі, вони не 

мали змоги ні дивитися телебачення, ні користуватися якісним інтернетом, і 

«Українське радіо» для них також стало основним джерелом інформації. Більше 

того, основні мережі комерційних мовників ретранслювали сигнал «Українського 

радіо», оскільки не були готові запропонувати власний контент, відповідний ситуації. 

Навіть в умовах повномасштабної війни «Українське радіо» працювало над 

різноплановим контентом, дотримуючись стандартів мовлення та виконуючи місію 

Суспільного. Зокрема, забезпечено присутність представників усіх фракцій та груп 

Верховної Ради України під час парламентських сезонів 2022 року. З початку року 

участь в ефірі взяли представники всіх політичних фракцій і груп ВРУ. Звісно, після 

заборони партії не запрошуються представники «ОПЗЖ». Так, станом на початок 
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грудня 2022 року в ефірі «Українського радіо» 70 разів (48%) взяли участь 

представники фракції «Слуга народу», 32 рази (22%) «Європейська солідарність», 

23 рази (16%) «Голос», 10 разів (7%) «Батьківщина», 6 разів (4%) «За майбутнє», 

2 рази (1,5%) «Справедливість», а також двічі (1,5%) у період до 24 лютого «ОПЗЖ». 

Як і було заплановано, «Українське радіо» запустило 3 нових проєкти про людей 

з інвалідністю. На початку війни вийшли міжпрограмні ролики про те, як людям з 

інвалідністю, а також тим, хто поряд, діяти під час обстрілів, окупації та евакуації. Для 

підготовки матеріалу зібрано  й опрацьовано дані від спеціалістів із різних видів 

інвалідності. Пізніше виявилося, що це перша в Україні комплексна методика 

безпечних дій під час війни для людей з інвалідністю. Її високо оцінили профільні 

громадські організації та правозахисники, про що свідчать репости на їхніх 

ресурсах, зокрема Харківська правозахисна група та Українська мережа за права 

дитини, а про проєкт «Українського радіо» розповідали навіть радіостанції-

конкуренти. До Дня білої тростини вийшов проєкт «Українського радіо» про 

бібліотеки для незрячих як сучасні соціально-культурні простори. А наприкінці року 

в ефірі з’явилася серія програм «Залізна воля» – проєкт, що розповідає про 

психологічну та фізичну реабілітацію військових та цивільних, які зазнали травм під 

час війни. 

У 2022 році силами регіональних журналістів «Українське радіо» запустило 

7 замість запланованих 5 міжрегіональних радіопроєктів:  

 «Стимул жити» – портретні історії людей, які пережили окупацію (м. Суми);  

 «Далі буде» – радіопроєкт про деокупацію Харківщини;  

 «Пів року війни очима харків’ян»;  

 «Перемога – це МИ» – програма про волонтерську діяльність волинян; 

 «Герої не вмирають» – цикл програм про перейменування вулиць 

м. Кропивницького на честь загиблих Героїв АТО;  

 «Щоденник війни. Чернігівщина» – серія радіопрограм про людей, які пережили 

окупацію;  

 «Місто, зручне для життя» – цикл програм урбаністичного спрямування 

(м. Одеса). 

Відповідно до плану протягом 2022 року в ефір мали вийти 10 радіофільмів. Станом 

на початок грудня їх було вже 12: 
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 «Оборона Донецького аеропорту» – до Дня пам’яті кіборгів;  

 «Наша історія» – до Дня Соборності України;  

 «Крути. Бій, що став легендою»;  

 «Яблука Симиренка» – історія родини всесвітньовідомого українського 

селекціонера, якого вбили чекісти;  

 «Небесна сотня: точка неповернення»; 

 «Між крапельками» – пам’яті Леоніда Кравчука; 

 «100 днів незламності: дипломатичний фронт»;  

 «Кров, піт та дипломатія: тернистий шлях у кандидати в ЄС»;  

 «Вічна Україна» – до Дня Української Державності;  

 «Незалежність: 30 і 1 рік становлення» (4 серії);  

 «Свободу не спинити» – спецпроєкт до Дня Гідності та Свободи;  

 «У істини проста мова» – проєкт до 300-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди. 

Проведено роботу й щодо запуску 3 нових спецпроєктів про тимчасово окуповані 

території України, внутрішньо переміщених осіб та воєнних мігрантів. Зокрема, 

вийшов в ефір другий сезон проєкту «Психологія злочину», який викриває злочини 

росіян на тимчасово окупованих територіях. Також стартував щотижневий проєкт 

про вимушених переселенців з України англійською мовою «With Ukraine in heart». 

Готовий до запуску проєкт «Історія мого будинку» – про зруйновані росіянами, а 

згодом відновлені помешкання українців.  

У воєнний час ще більшого значення набули міжнародні зв’язки, інформування 

світової спільноти про реальний стан справ в Україні та спростування фейків 

російської пропаганди. Реагуючи на цей виклик, «Українське радіо» в перші дні 

великої війни започаткувало щоденний інформаційний дайджест «Ukraine: security 

issue», який виходить дев’ятьма іноземними мовами (англійською, німецькою, 

румунською, польською, угорською, словацькою, болгарською, російською та 

білоруською). 

Крім того, було започатковано нову програму румунською мовою та 2 – англійською. 

Одна з них – «Ukraine Global» – має також подкаст-версію. Це перший і поки єдиний 

англомовний подкаст Суспільного мовника. 
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Загалом програми «Українського радіо» після розміщення на подкаст-платформах 

отримали такий самий високий рейтинг прослуховування, як і в ефірі. Це доводить 

їхню якість та інтерес аудиторії незалежно від засобів поширення. Протягом 2021–

2022 років усі три перших місця в рейтингах подкастів Суспільного (станом на кінець 

жовтня) посіли подкасти:  

 1-ше місце – «Рускій фейк…»; 

 2-ге місце – «Теорія неймовірності»; 

 3-тє місце – «Психологія злочину». 

Крім того, «Психологія злочину» – подкаст номер 2 за популярністю серед 

українських кримінальних подкастів на «Apple Podcast». З огляду на значну увагу 

світової спільноти до України «Українське радіо» також долучилося до кількох 

міжнародних акцій на підтримку нашої держави поряд з десятками провідних 

радіостанцій світу. Програми «Українського радіо» у 2022 році стали номінантами 

кількох престижних українських та міжнародних конкурсів. Дві з них – «Рускій 

фейк…» і «Теорія неймовірності» – стали переможцями конкурсу «Слушно». 

Вже традиційно «Українське радіо» є одним із провідних інформаційних 

майданчиків, який обирають найпопулярніші спікери. Не став винятком і 2022 рік. 

Зокрема, в ефір вийшли інтерв’ю з Головою Верховної Ради України Русланом 
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Стефанчуком про перспективи ухвалення законів, необхідних для вступу 

в Євросоюз; з Віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України Ольгою Стефанішиною – про шлях України до ЄС; про роботу 

міністерств та інших державних структур в умовах повномасштабної війни йшлося в 

серії ексклюзивних інтерв’ю з Міністром охорони здоров’я України 

Віктором Ляшком, Міністром соціальної політики України Оксаною Жолнович, 

ексміністром соціальної політики України Мариною Лазебною, Міністром молоді та 

спорту України Вадимом Гутцайтом, головою правління Пенсійного фонду України 

Євгенієм Капінусом, першою заступницею Голови Національного банку України 

Катериною Рожковою, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України 

Олексієм Даніловим; про правосуддя під час воєнного стану – з Головою Верхового 

Суду України Всеволодом Князєвим, з лідеркою демократичної Білорусі Світланою 

Тіхановською. 

Про перемоги України на дипломатичних фронтах говорили з: 

 Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії Сергієм Корсунським; 

 Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані Андрієм Юрашем; 

 Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині Василем Боднарем; 

 Надзвичайним і Повноважним Послом України в Австралії 

Василем Мирошниченком; 

 Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща 

Василем Зваричем; 

 Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща (2014–

2022 рр.) Андрієм Дещицею. 

Про міжнародну підтримку й перспективи трибуналу над рф у великих 

ексклюзивних інтерв’ю «Українському радіо» розповіли:  

 Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула; 

 Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні 

Бартош Ціхоцкі; 

 Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні 

Валеріу Ківерь; 

 Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні 

Ілгварс Клява; 
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Фото зліва: Бартош Ціхоцкі, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні 
Фото справа: Тобіас Тіберг, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні (у центрі 
світлини) 

 Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг; 

 Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський; 

 Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. 

Виготовлено цикл інтерв’ю зі звільненими з полону українцями або їхніми родичами: 

Юлією Паєвською («Тайра», парамедик, командир підрозділу «Ангели Тайри»), 

Світланою Поліщук (мати Катерини Поліщук – «Пташки»), Оксаною Лосєвою 

(дружина звільненого з полону «азовця» Вадима Лосєва), Наталкою Зарицькою 

(дружина бійця полку «Азов» Богдана Зарицького, співзасновниця Ради дружин і 

матерів військових «Жінки зі сталі»).  

Вийшла в ефір «Українського радіо» й низка інтерв’ю з очільниками міст, які були 

або залишаються в тимчасовій окупації чи постраждали під час боїв: з міським 

головою м. Мелітополя Іваном Федоровим, міським головою м. Славутича Юрієм 

Фомічовим, міським головою м. Тростянця Юрієм Бовою та в.о. Бородянського 

селищного голови Георгієм Єрком. 
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Особливий акцент цього року зроблено на створенні репортажів та радіосюжетів (як 

на актуальну тематику, так і портретних). Серед них: 

 Сюжет про те, за яких умов в Україні авіакомпанії відновлять польоти та з яких 

аеропортів. 

 До яких кардинальних змін у галузі автомобільних перевезень призвела 

повномасштабна війна. 

 Про початок нового навчального року в Україні (у школах, що постраждали від 

обстрілів) та організацію освітнього процесу для українських школярів в інших 

країнах. 

 Що потрібно для того, щоб реалізувати в Україні ідею будівництва мережі 

сучасних укриттів для захисту населення. 

 Як грамотно економити електроенергію та як убезпечити домашні 

електроприлади від перепадів напруги. 

 До річниці розстрілів у Бабиному Яру (спогади нащадків тих, хто вижив, та тих, 

хто рятував єврейські родини).  

 До 90-ї річниці Голодомору (свідчення очевидців трагедії чи їхніх нащадків, 

зокрема Самари Пірс, правнучки Александра Вінербергера, австрійського 

інженера, який багато років працював на хімічних підприємствах СРСР й у 1933 

році жив із сім’єю в Харкові).  

 Історія родини переселенців з-під м. Бахмута, яка зараз живе на Полтавщині. 

 Розповідь про допомогу поляків українцям, які опинилися в чужій країні. 

 Історії українців, які змінили свої мирні професії та стали на захист України. 

 Історія рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Артура 

Моркотенка, який виїжджав на рятувальні роботи після обстрілу м. Києва 

26 червня, коли ракета потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі. 

 Історія жительки селища Велика Димерка Київської області, яка пережила дві 

окупації – німецьку й російську у 2022 році. 

 Історія начальника пасажирського поїзда, який з 24 лютого допомагав 

евакуйовувати українців у безпечніші регіони. 

 Історія родини з м. Маріуполя, яка ховалася від обстрілів на «Азовсталі»: мама 

з чотирирічним хлопчиком виїхали на підконтрольну Україні територію, а чоловік 

потрапив у полон. 
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РАДІО «ПРОМІНЬ» 

2022 рік «Радіо «Промінь» розпочало з того, що продовжувало у своєму ефірі 

спростовувати фейки про пандемію коронавірусу. Спільно з науковим молодіжним 

медіа «Куншт» запустили серію радіопрограм та подкастів 

«МамаМіяПандемія» – короткі гайди про те, як вижити під час пандемії. У програмі 

доступною мовою пояснювали, як працюють векторні вакцини; чи можна 

щеплюватися вагітним; чи варто носити маску, якщо ти вакцинований; чи можна 

комбінувати різні вакцини; як працює колективний імунітет та безліч інших нюансів, 

пов’язаних із коронавірусом. 

«Майдан. Історія у звуках». 20 лютого на «Радіо «Промінь» вийшов аудіофільм 

«Майдан. Історія у звуках». Як звучав листопад 2013-го та яка тональність була в 

лютому 2014-го? Віднайдено аудіозаписи тих часів, розпитано музикантів, які 

виступали на революційній сцені та на барикадах. Своїми спогадами поділилися: 

Леся Рой, Юрко Журавель, Іван Леньо. Також творцям аудіофільму вдалося знайти 

й записати піаністку Антуанетту Міщенко та трубача Костянтина, які грали на 

вулицях м. Києва під час Революції Гідності.  

З 24 лютого мовлення «Радіо «Промінь» змінилося через повномасштабне 

вторгнення російського агресора – у його ефірі слухачі чули «Українське радіо», де 
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звучала актуальна інформація про перебіг війни та життя в різних регіонах України. 

Але навіть у цей період «Радіо «Промінь» активно нагадувало про себе 

в соцмережах, запустивши проєкт «Гранітний толк». У проєкті можна почути 

знайомі голоси ведучих Анни Заклецької, Дмитра Захарченка, Саші Франко, Дениса 

Денисенка та Вікторії Польченко. Вони озвучили імпровізовані монологи й «вклали» 

їх в уста найвідоміших монументальних споруд України.  

30 березня «Радіо «Промінь» частково повернулося до звичного формату музичного 

мовлення, а з травня в його ефірі знову зазвучали новини й оновлена ранкова 

програма «Ранок Про». 

У червні на «Радіо «Промінь» стартував новий сезон шоу «Віра в кіно»: про 

найрізноманітніше кіно – від воєнних документальних проєктів до стримінгових 

прем’єр, якими захоплюється весь світ. Проєкт допомагає слухачам з’ясувати, як 

сучасне кіномистецтво віддзеркалює нашу сувору реальність чи, навпаки, спонукає 

принаймні на півтори години втекти в «паралельні світи» – з терапевтичною метою. 

Улюблені музичні програми слухачів не оминули воєнну тематику: у липні у «Вікенді 

нової української музики» пролунала серія інтерв’ю під назвою 

«Слова, музика, зброя» – із музикантами, які стали до лав тероборони та ЗСУ. 

У День Незалежності України в ефірі «Радіо «Промінь» презентовано 

кросплатформний проєкт «Лінії опору. Історії вільних і незалежних людей». На 

прикладі восьми людей відображено, що змінилося в оточенні, навичках, вміннях та 

досвіді українців з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

Варто також відзначити ще два кросплатформні проєкти, які з’явилися 2022 року 

завдяки «Радіо «Промінь». Проєкт «Пісні спротиву» – це історії створення та 

розповіді про авторів відомих і призабутих нині композицій, які тісно пов’язані з 

боротьбою українців за свободу. Наш культурний код має ген боротьби, який і 

демонструє проєкт «Пісні спротиву». А до Дня пам’яті жертв голодоморів 

приурочено кросплатформний проєкт «Люди, які не мовчали» – про людей, які не 

замовчували Голодомор 1932–1933 років та розповідали правду про нього, 

ризикуючи власним життям. 

У вересні в ефір «Радіо «Промінь» повернулася програма «Гомін OUT» – новий 

сезон із Настею Зухвалою, Антоном Тимошенком та Єгором Шатайлом. Оригінальне 
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стендап-шоу цього разу характеризувалося як «комедійно-мілітарне 

контртривожне міжненачасове шоу».  

14 жовтня 2022 року «Радіо «Промінь» першим серед вітчизняних радіостанцій 

презентувало всій Європі 30-хвилинний мікс української музики на «Europe’s 

Biggest Dance Show» – найбільшому європейському шоу танцювальної музики. Це 

унікальний марафон DJ-сетів, який ознайомлює з найкращою танцювальною 

музикою 10 європейських країн, серед яких – Україна. А 22 жовтня в ефірі пролунала 

українська адаптація цього шоу – 6 годин найкращої європейської танцювальної 

музики.  

Музичним фіналом року на «Радіо «Промінь» став великий мікс нової української 

музики. Із січня по грудень 2022 року в ефірі радіостанції прозвучало 274 нових 

українських треки – прем’єри лише українських виконавців (за даними плейлистів 

програм «Селекція» та «Вікенд нової української музики»). Це понад 14 годин нової 

української музики, про яку дізналися слухачі завдяки «Радіо «Промінь». 

З метою популяризації української музики за кордоном музичні редакції «Радіо 

«Промінь» та «Радіо «Культура» передали Європейській мовній спілці тематичні 

плейлисти з українською музикою. До створених добірок увійшли топові композиції 

сучасної української музики в стилі рок і поп, українського фолку та джазові хіти.  



 

 

 127

РАДІО «КУЛЬТУРА» 

Починаючи з 24 лютого 2022 року «Радіо «Культура» не тільки продовжує виробляти 

власні нові проєкти, але й разом із колегами з «Українського радіо» працює над 

створенням радійної версії марафону «Єдині новини». 

У процесі втілення одного з грантових проєктів за підтримки «British Council» і 

завдяки партнерству з ВВС MA реалізували великий освітній проєкт для колег із 

різних платформ Суспільного – тренінг з роботи з жанром (радіо) документалістики. 

Команди, зібрані з різних платформ мовника, разом працювали над створенням 

4 документальних радіосеріалів, які до кінця січня 2023 року прозвучать в ефірі 

«Радіо «Культура». Це перші масштабні кейси спільної роботи діджитал-платформи, 

телевізійників і радійників саме над радіоконтентом. 

Попри воєнний контекст, запустили нові, а також оновлені 

програми – «Час інтерв’ю», «Протипанічна оборона», «Книгосховище», 

«Це класика. Антистрес на «Радіо «Культура», «Музичні історії», «Наша класика», 

серію нових міжпрограмок про винаходи воєнного часу та історії життя митців 

на війні. Окрема гордість команди – низка радіодокументальних проєктів, 

присвячених роботі інституцій у час війни, наприклад двосерійний проєкт про Музей 

Ханенків. 

«Радіо «Культура» у 2022 році продовжувало планову роботу з виготовлення 

лінійного проєкту «Аудіокнижка», використовуючи сценарії, отримані в результаті 

мистецьких конкурсів протягом 2021 року. Зокрема, відбулася прем’єра аудіоверсії 

роману «Сірі бджоли» Андрія Куркова за участю Богдана Бенюка в ролі наратора. 

Реалізовано масштабний проєкт «Повітряна стихія» – 25 передач на основі 

отриманих у результаті мистецького конкурсу матеріалів. Цей проєкт залучив до 

роботи в ролі авторів сценаріїв і нараторів відомих та впливових авторів, лауреатів 

міжнародних літературних премій, а саме: Юрія Андруховича, Тараса Прохаська, 

Софію Андрухович, Катерину Калитко, Ігоря Померанцева та інших.  

«Радіо «Культура» ексклюзивно транслювало дві великі прем’єри з Метрополітен-

опери: «Концерт для України» (у березні) та «Турандот» із Людмилою 

Монастирською в головній ролі (у травні). Також провели трансляцію концерту 

«Ukrainian Freedom Orchestra» з «Royal Albert Hall» у м. Лондоні в рамках концертів 

«BBC Proms».  
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Трансляцію з Метрополітен-опери коментували з укриття 

Ірина Славінська та Дмитро Хоркін 

У 2022 році «Радіо «Культура» реалізувало два великі спецпроєкти з українськими 

операми: у м. Львові в рамках фестивалю до 150-річчя Соломії Крушельницької та в 

м. Одесі в рамках прем’єри опери «Катерина». Створено записи, на основі яких буде 

підготовлено пропозицію до Європейської мовної спілки для бази обмінних передач. 

Цей проєкт став можливим завдяки тісній співпраці із «Суспільне. Одеса».  

Продовжено роботу із записами та трансляціями художніх колективів «Українського 

радіо» в Будинку звукозапису, зокрема: здійснено запис першого після 

повномасштабного вторгнення концерту в Будинку звукозапису Українського радіо, 

а також концерту «Я – віртуоз», який довелося переносити через ракетний обстріл. 
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96 трансляцій української класики прозвучало на радіостанціях країн – членів ЄМС. 

Налагоджено тісну співпрацю щодо обміну передачами з ЄМС. Загалом за рік 

надійшло 154 замовлення саме на українську класику для ротації в ефірах 

країн – членів ЄМС, майже 100 добірок прозвучало в ефірах іноземних радіостанцій. 

Головний редактор музичних передач «Радіо «Культура» виступив на Музичному 

пленарному засіданні ЄМС, що відбулося 19–20 травня в м. Кельні (Німеччина).  

10 липня в німецькому м. Рудольштадті відбувся 30-й фестиваль світової народної 

музики та 41-й фолкфестиваль Єврорадіо. Попри воєнні виклики, Суспільне 

знайшло змогу делегувати на фестиваль український гурт «KURBASY».  

Упродовж 2022 року «Радіо «Культура» провело також три спецпроєкти у форматі 

виїзної студії прямого ефіру, попри умови воєнного часу:  

 перший літературний фестиваль воєнного часу – «Meridian Czernowitz» у 

м. Чернівцях. Успішна реалізація проєкту була б неможливою без повноцінного 
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партнерства з боку «Суспільне. Чернівці». Інтерв'ю, що відбувалися в рамках 

проєкту, були частиною програми фестивалю та зібрали аншлагову офлайн-

аудиторію. Радіоведучі «Радіо «Культура» також стали ведучими для телеверсії 

інтерв'ю на «Суспільне Культура»; 

 ексклюзивний майданчик «Студія De Libertate» для ефірів на виставці 

«Світ Сковороди» в м. Києві, головній події до 300-річчя Григорія Сковороди; 

 Міжнародний Book Forum у м. Львові, присутність на якому була б неможливою 

без повноцінної участі «Суспільне Львів». 

У 2022 році «Радіо «Культура» також вдалося реалізувати 5 спецпроєктів до 

300-річчя Григорія Сковороди, попри воєнний контекст: 

 радіодокументальний серіал «Що є свобода» за участю Сергія Жадана та Ади 

Роговцевої;  

 радіодрама за листуванням філософа з Григорієм Ковалинським;  

 серія інтерв’ю про Сковороду та його філософію в рамках програми 

«Час інтерв’ю»;  

 радіоверсія колекції найкращих байок філософа; 

 ексклюзивні ефіри з майданчика «Студія De Libertate» в Українському домі під 

час виставки «Світ Сковороди».  

Вперше радіолітературні передачі «Радіо «Культура» були представлені у просторі 

виставки – відвідувачам виставки «Світ Сковороди» були запропоновані лінки 

прямого доступу на платформи Суспільного, де їх опубліковано.  

2022 року «Радіо «Культура» створено 3 спецпроєкти, присвячені регіональним 

культурним інституціям (театрам, філармоніям, операм тощо). Один із проєктів має 



 

 

 131

розгортання в історичній перспективі, оскільки присвячений театру «Березіль» Леся 

Курбаса та його акторам.  

Команда «Радіо «Культура» здійснила запис унікальних документальних 

театральних проєктів на воєнну тематику: у травні записано начитування п’єси 

«24 години 24 лютого» Ніни Захоженко, у грудні – документальну виставу про 

м. Херсон «Лишитися (не) можна». Успішною була співпраця з українськими 

театрами, зокрема з новим партнером – «Театром на Подолі». Протягом року 

записано радіоверсії вистав «Сірі бджоли» та «Хіба ревуть воли». 

8 лінійних проєктів «Радіо «Культура» протягом 2022 року були адаптовані до 

формату подкастів. Один із них – «Наша класика» – має вже 3 сезони та є одним із 

найбільш популярних на подкаст-платформі Суспільного. Інший 

проєкт – «Протипанічна оборона» – отримав багато позитивних відгуків слухачів і 

буде продовжений на другий сезон. Частина з цих проєктів стали номінантами 

премії «Слушно». 

Найбільш драматична історія – створення спецпроєкту до Дня народження Тараса 

Шевченка. Люди слухали його на окупованих територіях, поки в них над головами 

літали ракети й міни. Команда «Радіо «Культура» отримала незабутній відгук про 

цей проєкт.  

  



 

 

 132

КОНЦЕРТНІ ПРОГРАМИ 

У 2022 році забезпечено постійне поповнення записів фонду Українського радіо й 

організацію концертних виступів, які відповідали б вимогам і запитам Суспільного 

мовника й аудиторії у цей складний час.  

Заслужений академічний симфонічний оркестр на початку року продовжив роботу 

зі створення високоякісного контенту, пов’язаного з творчістю видатного 

українського композитора-пісняра Володимира Івасюка. Було відібрано та 

оркестровано 15 найкращих пісень автора, створено симфонічну фантазію на теми 

цих творів, які були записані до фонду Українського радіо та виконані на концерті 

мистецького проєкту «Симфонічний мейнстрим». Надалі ці твори постійно 

входитимуть до концертного репертуару оркестру. Відновлення роботи колективів 

після релокації, пов’язаної з повномасштабним вторгненням рф в Україну, 

позначилося на тематиці творчої діяльності. Результатом став проєкт «Меседж з 

України», присвячений боротьбі України та світової спільноти проти агресії рф та 

наступу тиранії. Проєкт було розпочато концертом Заслуженого академічного 

симфонічного оркестру – «Симфонічний мейнстрим. Меседж з України», в якому 

першу частину становили твори видатних композиторів Італії, Польщі, Великої 

Британії, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Фінляндії, Франції – країн, 

що підтримують Україну в її боротьбі за свободу, а в другій лунала українська 

музика – від класики до сьогодення.  

Органічно доєднався до тематики проєкту «Меседж з України» концерт у рамках 

національного проєкту «Я – ВІРТУОЗ!», в якому взяли участь молоді 

виконавці – лауреати міжнародних конкурсів, що продовжили навчання 

у вітчизняних ВНЗ та стали волонтерами під час російської агресії. 

У рамках цього проєкту також відбулися концерти Академічного хору – «Молитва за 

перемогу» (до Дня Української Державності), Академічного оркестру народної та 

популярної музики – «Тобі, Україно!» за участю тріо бандуристок Українського 

радіо. У концертах проєкту взяли участь провідні виконавці України: Б. Півненко, 

А. Позняк, С. Бортник, В. Туліс, В. Тишков, О. Бойко. Також у рамках цього 

мистецького проєкту успішно проведено два камерні концерти із залученням 

відомих музичних колективів України: «Київ Піано Дуо», квінтету «Філармонік Брасс 

Україна», «Київ Класик Акордеон Дуо» та Київського квартету саксофоністів. 
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Академічний хор Українського радіо продовжив виступи в рамках Міжнародного 

музичного фестивалю «Київ Музик Фест», де були представлені найкращі твори 

українських композиторів: Є. Станковича, Л. Дичко, О. Скрипника, Г. Саська. Восени 

колектив взяв участь у Міжнародному музичному фестивалі «Martinu Festtage 

Basel 2022» у швейцарському м. Базелі, де успішно представив українську музичну 

культуру європейській спільноті. 

Значним творчим доробком колективу стало створення аудіо- та відеоконтенту для 

Суспільного мовника – концерту до Дня Конституції України та різдвяного концерту 

«Боже, Україну збережи!». 

Академічний оркестр народної та популярної музики у 2022 році відтворював у своїх 

записах та живому виконанні унікальний і надзвичайно цікавий напрям, який можна 

характеризувати як синтез фольклорної музичної спадщини із сучасними засобами 

обробки й аранжування. Прикладом такої діяльності є записи до фонду Українського 
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радіо українських народних пісень в аранжуванні Ю. Яценка: «Коломийка», 

«Веснянка», «Чорнушко-душко», «Ой, ясна, красна» у виконанні дуету «КоКо 

Меланж».  

Схвальні відгуки слухачів отримав концерт оркестру до Дня Соборності України, на 

якому було відзначено переможців Премії відповідальності «Responsibility Award 

2021» відомого Фонду родини Богдана Гаврилишина. 

Крім концертів, усі колективи працювали над створенням записів для фонду 

Українського радіо. Академічний оркестр народної та популярної музики – із 

провідними співаками України: О. Бойком, В. Тишковим, Є. Ліпітюк, Д. Іванченком, 

С. Бортником; Симфонічний оркестр Українського радіо – з виконанням світових 

шедеврів Й. Гайдна, Д. Россіні, Д. Верді, Ф. Мендельсона, Е. Елгара, С. Монюшка; 

Академічний хор Українського радіо – творів українських класиків: Є. Станковича, 

В. Кирейка, Л. Дичко. Долучилося до цього і тріо бандуристок Українського радіо, 

здійснивши записи творів та обробок українських композиторів: Л. Дичко, 

Ю. Алжнєва, І. Гайденка, Р. Никифоріва, А. Бондаренка. Крім цього, колектив взяв 

участь у благодійному концерті для військових у рамках фестивалю-конкурсу 

«Народ-герой героїв появляє».  
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РАДІОВИРОБНИЦТВО 

2022 рік став роком масштабної технічної модернізації та втілення технологічних 

оновлень у радіовиробництві. 

ПОБУДОВА РЕЗЕРВНИХ ЦЕНТРІВ РАДІОМОВЛЕННЯ  

Резервні центри укомплектовані необхідною для здійснення радіомовлення та 

виготовлення аудіоконтенту технікою. Забезпечено можливість приймання сигналів 

із супутника для ефірного контролю або подачі звуку в тракт радіомовлення для 

ретрансляції. Забезпечено розподілену мережу резервування мовлення 

«Українського радіо» та інших радіостанцій АТ «НСТУ». Для здійснення 

безперервного мовлення побудована міністудія в укритті. 

Побудовано дві резервні радіостудії у м. Києві. Створено можливість часткового 

керування видачею ефірних сигналів та спостереження за супутниковим 

мовленням. Відпрацьовано перехід «основна АСБ – АСБ укриття» на рівні інструкцій 

та практичного втілення цього процесу. 

Прокладено нові волоконно-оптичні лінії зв’язку у виробничих приміщеннях та 

забезпечено стабільний зв’язок з основними провайдерами й резервними центрами 

мовлення. 
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ПОБУДОВА СУЧАСНОЇ ВІЖУАЛ-СТУДІЇ ДЛЯ «РАДІО «ПРОМІНЬ» 

У процесі реалізації встановлено 4 сучасні роботизовані відеокамери. Спільно з 

іншими підрозділами Суспільного встановлено нові декорації та сучасне світлове 

обладнання. 

ТЕХНІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ЦЕНТРУ МОВЛЕННЯ ЗАХИЩЕНОГО ТИПУ 

Завдяки технічній модернізації забезпечено можливість приймання сигналів із 

супутника для ефірного контролю або подачі звуку в тракт радіомовлення для 

ретрансляції. Крім того, відновлено канал зв’язку для роботи з резервного центру 

мовлення на мережу «Українського радіо» через «Укртелеком». 

ПЕРЕВЕДЕННЯ РАДІОМОВЛЕННЯ НА БІЛЬШ ПОТУЖНИЙ СУПУТНИК 

Для цього побудовано лінії зв’язку до більш захищеного оператора супутникового 

розповсюдження та налагоджено резервну систему підйому ефірних сигналів із 

закордону. Налагоджено схему подвійного контролю мовлення у двох містах для 

підвищення коректності результатів контролю й оперативного вирішення можливих 

проблем мовлення. 
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ПОЗАСТУДІЙНА  

РАДІОМОВНА ПРОДУКЦІЯ 

Упродовж 2022 року забезпечено роботу у двох напрямах: організація 

позастудійного виробництва та здійснення позастудійних записів і трансляцій.  

РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАСТУДІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Організація, координація та документальний супровід технічної гуманітарної 

допомоги від Європейської мовної спілки. З перших днів повномасштабної війни 

були активізовані контакти з технічними представниками 

телерадіокомпаній – членів ЄМС за каналами зв’язку координаційних інженерів 

спілки. Вдалося налагодити надходження гуманітарної допомоги, що складалася зі 

спеціалізованого технологічного обладнання. Це дало змогу створити повноцінні 

умови для організації основних та резервних блоків мовлення виробництва 

радіоконтенту. 

Практичне застосування проєкту «Radio Over IP» (ROIP) в умовах повномасштабної 

війни. Практика співпраці з ЄМС та успішне налагодження технологічної взаємодії в 

рамках проєкту «ROIP» дали змогу доволі швидко забезпечити надходження до 

світових медіа звукових сигналів об’єднаного марафону «Єдині новини #UAразом» 

та інформаційного мовлення «Українського радіо». Цей процес, реалізований у 

системі «Eurovision Flex», використовується нашими колегами за кордоном і досі, 

що гарантує розповсюдження достовірної інформації про події в Україні. Також 

завдяки встановленню резервного блока для зв’язку з ЄМС, без призупинення 

сигналів трансляцій інформаційного марафону до світових медіа, було продовжено 

здійснення обміну з іноземними радіостанціями ексклюзивним контентом. Зокрема, 

забезпечено технічний супровід «Концерту для України» та опери «Турандот» 

з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.  

Оновлення, розроблення та впровадження технологій. У 2022 році випробувано 

функціонування власного експериментального сервера для включень до ефірів та 

здійснення записів з віддалених локацій за технологією «SIP». Також було замінено 

сервер включень до прямих ефірів за допомогою програмного забезпечення 

«TeamSpeak» і розширено його можливості завдяки використанню цифрового 

інтерфейсу «MADI», який тепер з’єднано з комутаційним комплексом «Nexus» 
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центральної апаратної радіо. Проведено роботи щодо оновлення функціоналу 

системи обробки електронних замовлень «Дайджест радіо».  

ПОЗАСТУДІЙНІ ЗАПИСИ Й ТРАНСЛЯЦІЇ 

Здійснення прямих трансляцій за технологією «IP Streaming». За допомогою 

технології здійснення прямих трансляцій у цифровому форматі забезпечено роботу 

виїзних студій для висвітлення головних культурних та суспільно-політичних подій 

України. Серед них – виїзні студії «Радіо «Культура» в Українському домі в рамках 

проєкту «Світ Сковороди» та «Діалоги про війну» на міжнародному літературному 

фестивалі «Meridian Czernowitz» (м. Чернівці). 

Здійснення включень у прямі ефіри регіональних радіостудій АТ «НСТУ». Ця 

технологія, що раніше використовувалася для резервування основних каналів 

передачі сигналу, у 2022 році застосовувалася для здійснення трансляцій та записів 

за допомогою мережі «Інтернет», що дало змогу технічно забезпечувати якісні 

включення до прямих радіоефірів філій АТ «НСТУ» та проводити радіомости.  
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Здійснення трансляцій та записів зі стаціонарних та напівстаціонарних 

трансляційних пунктів. 2022 року забезпечено радіотрансляцію та формування 

звукового сигналу для телевізійної версії концерту до Дня Української Державності 

з Національної опери України. Також у цьогорічному доробку – високохудожні 

записи й трансляції концертів музичних колективів з Національної музичної академії, 

зокрема концерти «Київ Музик Фесту – 2022». Крім того, створено записи гранд-

концерту до 150-річчя Соломії Крушельницької у Львівській опері та опери 

Олександра Родіна «Катерина» в Одеському національному академічному театрі 

опери та балету.  

Також здійснено запис радіовистави Херсонського театру Миколи Куліша 

«Лишитися (не) можна...» у Національному академічному театрі імені Лесі Українки. 
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ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ 

СУСПІЛЬНЕ КУЛЬТУРА  

Запущено проєкти для YouTube-каналу «Суспільне Культура»: «Artилерія» 

(2 сезони) – історії про творчу молодь під час війни та інфотейнмент-влоги 

«Культуримо» (22 випуски), які розказують про важливі культурні події в Україні та 

світі; спецпроєкт до Радіодиктанту-2022 «Культуримо. Мова»; серію матеріалів до 

300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Спільно з телевізійною командою 

«Суспільне Культура» створено серію інтерв’ю в рамках проєкту «Культурний 

інстинкт» до Радіодиктанту-2022, адаптовано до YouTube-формату подкаст «Радіо 

«Культура» «Книгосховище». 

Здійснено системне контентне наповнення сайту «Суспільне Культура» (новини, 

добірки, матеріали, інтерв’ю), системну адаптацію матеріалів телеканалу «Суспільне 

Культура», радіоканалів «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура», «Українське радіо» в 

текстовий та візуальний формат; реалізовано ексклюзивні формати (графічні 

експлейнери про роботу «Українського радіо», лендинг до 300-річчя від дня 

народження Григорія Сковороди на сайті «Суспільне Культура»). 

СУСПІЛЬНЕ ПОДКАСТИ 

У 2022 році загальна кількість прослуховувань за час публікації подкастів перетнула 

позначку в 1 млн. З них понад 830 тис. отримано у 2022 році; якщо порівнювати із 

171 тис. у 2021 році, то зростання сягає 485%. Загалом на подкасти Суспільного в 

Spotify, Apple Podcasts та Google Podcasts підписалося 20 103 особи. 

Подкаст «Як ми вижили» тиждень тримався на першому місці в рейтингу Apple 

Podcasts на території України. 

Упродовж року подкасти Суспільного отримали 4 премії «Слушно» від 

MEGOGO Audio. Більшість подкастів постійно перебувають у десятці найкращих у 

своїх категоріях за рейтингами на подкаст-платформах (Apple Podcasts та Spotify). 

Вироблено та запущено власні подкасти: «Відбій тривоги» з Тарасом 

Ібрагімовим (серія інтерв’ю), подкаст про відбудову України «Rebuilding», 2-й сезон 

подкасту «Як ми вижили». 
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Кросплатформні проєкти. Спільно з платформою радіо створено 6 проєктів для 

«Українського радіо» («Психологія злочину» (продовження 1-го та старт 2-го 

сезону), «Теорія неймовірності», «Катастрофи», «Ukraine Global», «Рускій фейк…»), 

10 проєктів для «Радіо «Культура» («Наша класика» (завершення 1-го сезону, 

2-й сезон та старт 3-го сезону), «Книгосховище», «Ліки від амнезії», «На час війни», 

«Повітряна стихія», «ППО. Протипанічна оборона», «Сковорода на Радіо Культура», 

«Музиканти і війна»), 5 проєктів для «Радіо «Промінь» («Гомін Out», «Майдан. Історія 

у звуках», «Історія у звуках. Пісні спротиву», «Мундіаль», «Віра в кіно»). 

За період воєнного стану було запущено 3 регіональні подкасти: «Пошрамований. 

Місто нескорених» («Суспільне Харків»), «Моя історія війни» («Суспільне 

Запоріжжя»), 2-й сезон подкасту «Стара Полтава» («Суспільне Полтава»). 

Також для сайту «Суспільне Культура» було підготовлено 7 матеріалів про подкасти. 
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СВІТОГЛЯДНІ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПРОЄКТИ  

Здійснено виробництво й запуск другого сезону шоу «Інструкція. Війна» з Іваном 

Семесюком для YouTube-каналу «Антропологія». Усього на каналі – 945 тис. 

переглядів. Шоу має потужний просвітницький складник і є унікальним 

майданчиком для інтелектуального діалогу. Гості сезону: відомі історики, політики, 

філософи, митці, правозахисники. 

Реалізовано документальний грантовий проєкт «Так, я жінка» – серія з п’яти історій 

про жінок-лідерок під час війни. 

Здійснено виробництво серії репортажів про родичів військових з «Азовсталі» для 

YouTube-каналу «Суспільне Новини». 

ЗАПУСК ПРОЄКТІВ НА ПЛАТФОРМІ «TIKTOK»  

Пропозицією для молодої аудиторії на платформі «TikTok», яка стрімко набирає 

обертів і є на сьогодні першим номером за споживанням контенту в аудиторії 13+, 

став запуск двох каналів:  

«Євробачення Україна» – канал, який створює та продукує вірусний контент. 

Сторінка досягла показника в 110 тис. підписників та отримала 3,3 млн вподобайок. 

«До речі» – актуальний щоденний новинний проєкт розважального формату, який 

за один місяць існування досяг показника у 23 тис. підписників та отримав 954 тис. 

вподобайок. Проєкт має великий потенціал для запуску «корисних трендів» та як 

майданчик для відстежування «сантименту» й обміну думками представників різних 

аудиторій. 
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Фото: канали «До речі» та «Євробачення Україна» на платформі «TikTok» 
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ДИТЯЧИЙ КОНТЕНТ  

Досягнуто показника 10 тис. підписників за рік на дитячому YouTube-каналі 

«Бробакс», сумарна кількість переглядів – 3 823 833. 

Успішно триває реалізація системного діалогу з дитячою та батьківською 

аудиторіями через майданчик для дитиноцентричного та україноцентричного 

контенту в жанрі edutainment.  
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ЗАПУСК ПРОЄКТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 

«Хоробрі казки» (аудіо) на YouTube-каналі «Бробакс» (10 тис. підписників) та 

Telegram-каналі «Суспільне Казки» (11 480 підписників) – це проєкт, який правдиво 

й делікатно розповідає дітям про події навколо у формі казок. Усі стадії виробництва 

здійснено командою редакції дитячого мовлення із залученням дитячої психологині 

та соціологині. Редакція запросила до озвучування зіркових артистів, що надало 

додатковий розголос і медійну цінність проєкту. Відгуки в соцмережах свідчать про 

його важливість й актуальність.  

«ТОТО. 2 Сезон» (анімація) – другий сезон анімаційного серіалу «ТОТО» за 

грантової підтримки. Проведено мистецький конкурс, розроблено 10 концептів 

сценаріїв, які інтегрують нову реальність військового часу у звичний пісенно-ігровий 

формат. Старт нового сезону – грудень 2022 року. 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ І СЕРВІСІВ 

 Вибудувано системну роботу з партнерською компанією «MCN Genesis», що дає 

змогу ефективно просувати та монетизувати контент, геоблокувати необхідні 

відео, проводити систематичний комплаєнс контенту, мінімізувати ризики скарг 

і банів за порушення правил спільноти YouTube. 

 Імплементовано систему монетизації, зокрема триває робота з філіями щодо її 

встановлення. Із січня по листопад 2022 року прибуток від системи монетизації 

становив 800 тис. грн.  

АНАЛІТИКА, ПІДТРИМКА, ЦИФРОВА БЕЗПЕКА 

ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ ПРОЦЕСИ 

 У 2022 році створено відділ аналітики контенту на цифрових платформах, який 

здійснює розроблення дашбордів, щомісячний аналіз показників і трендів, що 

дає змогу оперативно коригувати роботу редакцій, затвердження порядку 

надання доступів для працівників, які працюють на цифрових платформах, та 

забезпечення цифрової безпеки. 

 Верифіковано всі Facebook-сторінки Суспільного. 

 Організовано системну роботу з координації сторінок регіональних команд у 

соціальних мережах, оптимізації, проведення внутрішніх тренінгів зі 
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спеціалістами, аналітичного збору інформації та забезпечення безперебійного 

функціонування. 

 Забезпечено впровадження правил оновленого бренду та всіх графічних 

шаблонів для всіх сторінок Суспільного в соцмережах, здійснено контроль та 

координацію змін відповідних елементів (у тому числі на сторінках регіональних 

редакцій), проведено аналіз використання нової графіки. 

 Розпочато процес архівування матеріалів, вироблених цифровими платформами. 

 Уперше відеоконтент виробництва цифрових платформ був придбаний 

комерційною компанією. 

Організовано участь у серії воркшопів і лекцій з німецьким каналом «FUNK» з 

виготовлення digital native контенту та серії тренінгів з експертами BBC. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСЛЯЦІЙ ТА ПРИСУТНОСТІ КОНТЕНТУ, 

ВИРОБЛЕНОГО УСІМА ПЛАТФОРМАМИ, У СОЦМЕРЕЖАХ І НА САЙТАХ 

Протягом 2022 року здійснено: 

 організацію та забезпечення проведення онлайн-трансляцій на цифрових 

платформах (загальнонаціональний інформаційний марафон «Єдині новини 

#UAразом», регіональний марафон «Суспільне. Спротив», тематичні трансляції 

інших платформ), що має надважливе значення через повномасштабне 

вторгнення рф; 

 безперебійне забезпечення присутності на цифрових платформах контенту всіх 

платформ Суспільного, адаптації контенту, СММ-підтримки.  
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РЕГІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 

З 24 лютого 2022 року національна мережа регіональних каналів Суспільного 

мовлення перейшла в режим повноцінного інформаційного мовлення. Працівники 

регіональних філій стали очима всієї країни: збирали матеріали під час наступальних 

дій рф та працювали над фіксацією воєнних злочинів на деокупованих територіях, 

збирали історії порятунку й людських втрат, надавали інформацію в умовах 

обстрілів, окупації, відсутності зв’язку й електроенергії. Водночас, виконуючи 

професійні обов’язки, волонтерили й надавали допомогу колегам з усіх куточків 

країни. 

Суспільне втримало мовлення на всіх платформах під час активних бойових дій 

завдяки розвиненій кореспондентській мережі, персональній відповідальності 

працівників та взаємопідтримці.  

2022 року регіональне мовлення здійснило виробничу та контентну трансформацію, 

запущено процеси, пов’язані з управлінськими й організаційними змінами в компанії. 

У команді регіонального мовлення відбулися значні внутрішні зміни: колектив 

міжрегіонального ранкового проєкту переведено до складу платформи 

телебачення, а працівники, що виготовляють новини Києва та Криму, долучилися до 

платформи інформаційного мовлення. Запущено супутниковий канал мовлення 

«Суспільне Новини», який транслює інформаційний контент АТ «НСТУ» для 

мешканців України та світу. 

У серпні 2022 року Наглядова рада АТ «НСТУ» схвалила нову редакцію Концепції 

регіонального мовлення на 2022–2025 роки, яка відповідає викликам часу та змінює 

підходи до виробництва.  

Основними продуктами регіонального мовлення у 2022 році стали:  

 новини; 

 інформаційні токшоу; 

 партнерські проєкти; 

 спеціальні проєкти; 

 трансляції; 

 тематичні матеріали. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТОКШОУ «СУСПІЛЬНЕ. СПРОТИВ» 

З 25 лютого 2022 року в ефірі регіонального мовлення стартував проєкт «Суспільне. 

Спротив». Це щоденне інформаційне токшоу, яке містить випуски національних 

новин, оперативний огляд подій, дискусії та аналітику від експертів, а також інтерв’ю 

з людьми, що своїми вчинками творять історію України.  

Першу студію проєкту «Суспільне. Спротив» відкрито на базі альтернативного 

центру мовлення із залученням працівників регіонального мовлення центральної 

дирекції. Для реалізації цього проєкту здійснено:  

 побудову основного апаратно-студійного блоку для регіонального 

інформаційного мовлення; 

 побудову бункерного апаратно-студійного блоку для регіонального 

інформаційного мовлення; 

 створення нової технології виробництва в умовах зовнішніх загроз; 

 організацію роботи команди відповідно до нової технології; 

 виробництво 4-годинного інформаційного блоку для телевізійної та діджитал-

платформи регіонального мовлення. 
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У травні 2022 року було запущено другу студію «Суспільне. Спротив» на базі 

резервного центру мовлення. Для реалізації цього проєкту здійснено:  

 побудову основного апаратно-студійного блоку для регіонального 

інформаційного мовлення; 

 побудову бункерного апаратно-студійного блоку для регіонального 

інформаційного мовлення; 

 створення нової технології виробництва в умовах зовнішніх загроз; 

 організацію роботи команди відповідно до нової технології; 

 виробництво 4-годинного інформаційного блоку для телевізійної та діджитал-

платформи регіонального мовлення. 

У серпні 2022 року стартувала робота третьої студії «Суспільне. Спротив» на базі  

регіонального центру мовлення. Для реалізації цього проєкту здійснено:  

 побудову основного апаратно-студійного блоку для регіонального 

інформаційного мовлення; 

 побудову бункерного апаратно-студійного блоку для регіонального 

інформаційного мовлення; 
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 створення нової технології виробництва в умовах зовнішніх загроз; 

 організацію роботи команди відповідно до нової технології; 

 виробництво 4-годинного інформаційного блоку для телевізійної та діджитал-

платформи регіонального мовлення. 

Загальна орієнтовна кількість годин прямих ефірів проєкту «Суспільне. 

Спротив» – 1860 год. 

Прямоефірні випуски проєкту «Суспільне. Спротив» забезпечені синхронним 

перекладом жестовою мовою, тож відповідно орієнтовна кількість годин, 

адаптованих для сприйняття людьми з інвалідністю, становила 1860 год. 

У вересні 2022 року до виробництва підсумкових інформаційних дайджестів 

вихідного дня долучилися Чернівецька, Чернігівська та Полтавська філії 

Суспільного. 

Загальна орієнтовна кількість годин підсумкових інформаційних 

дайджестів – 300 год. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТОКШОУ «КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ» 

Виробництво міжрегіонального проєкту на базі «Суспільне Крим» стартувало в 

лютому 2022 року. Через повномасштабне вторгнення рф проєкт був тимчасово 

призупинений. Улітку виробництво перенесено до альтернативного центру 

мовлення, оновлено команду та перезапущено формат проєкту відповідно до нової 

технології. Загалом за 2022 рік вироблено 16 випусків по 52 хв. 

ПАРТНЕРСЬКИЙ КОНТЕНТ 

Важливою частиною інформаційного мовлення стали партнерські проєкти, що 

виходять в ефірі регіональних телеканалів. Упродовж 2022 року глядачі Суспільного 

побачили такі з них:  

 «Мистецтво в країні війни»; 

 «Україну не спинити»; 

 «Bigus Info»; 

 «Вокс чек»; 

 «Чернігівщина. Жити знову»; 

 «5 хвилин з експертом про інфогігієну», «Правда НЕ посередині»; 

 «Освітній маркер»; 

 «Пліч-о-пліч»; 

 «Історії війни від «Слідство.Інфо»; 

 «Схеми: корупція в деталях»; 

 «Меморіал»; 

 «Чи можна засудити росію в Європейському Суді»; 

 «Вир історії»; 

 «Обличчя незалежності». 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ, ТЕМАТИЧНІ ЕФІРИ ТА ПРЯМІ ТРАНСЛЯЦІЇ 

Незважаючи на те, що 2022 рік був обмежений у фінансуванні виробництва 

додаткового контенту, регіональні команди своїми силами підготували низку 

матеріалів, які заслуговують уваги глядачів, зокрема: 
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 «Квартирник. Суспільне» – 9 випусків (Івано-Франківськ, Чернігів, Чернівці, 

Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Луцьк, Суми); 

 «Бій за Україну» – концерт-вистава (Івано-Франківськ); 

 «День Європи. Україна» – виїзна студія на площі Філармонії (Чернівці); 

 «Битва за Чернігів» – документальний цикл про захоплення та деокупацію 

Чернігівської області; 

 «Катерина» – запис опери в Одеському оперному театрі (Одеса); 

 «Всеукраїнський останній дзвоник онлайн» – спеціальний ефір (Львів); 

 «Межі» – проєкт про національні спільноти та корінні народи України (Київ, 

Львів, Одеса); 

 «This is me» – міжнародний проєкт, що репрезентує життя дітей у 

країнах – членах ЄМС (Хмельницький); 

 «Пес із ДСНС інформує» – серія просвітницьких роликів про мінну небезпеку 

(Чернігів); 

 «Лагідна Українізація» – серія міжпрограмних роликів про українську мову 

(Чернігів); 

 «Тиловий Що?Денник» – телевізійна вистава (Чернігів); 

 «Вона – війна» – телевізійна вистава (Харків); 

 «Михайло Кукуюк і «Діти Франка» – концертна програма (Чернігів); 

 «Ми є» – великодній мистецький проєкт; 

 «Бій за Україну» – телевізійна трансляція мистецького концерту (Івано-

Франківськ); 

 «Україна. Молодь діє» – спеціальний ефір з молодіжної столиці України 

2022 року м. Острогу (Рівне); 

 «День захисників та захисниць на Суспільному» – спеціальний ефір; 

 «День Гідності та Свободи на Суспільному» – спеціальний ефір; 

 «День вчителя на Суспільному» – спеціальний ефір; 

 «День Незалежності на Суспільному» – спеціальний ефір; 

 «Радіодиктант національної єдності» (Миколаїв, Одеса, Львів, Чернівці, Чернігів); 

 «Союзники» – тематичні матеріали про євроатлантичну інтеграцію (Львів); 

 «Шлях до Криму» – цикл спеціальних репортажів з деокупованих територій 

Херсонської області (Крим); 

 «Миколаїв. Є життя» – спеціальний проєкт-марафон до Дня міста Миколаєва 

(Миколаїв); 
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 «На озброєння» – просвітницькі матеріали про виживання та нові навички для 

українців (Тернопіль); 

 «Житомирщина» – спеціальні репортажі з віддалених сіл (Житомир); 

 «Херсонщина. Врятовані» – цикл історій мешканців Херсона під час окупації 

(Херсон); 

 «Колядка для сопілки з оркестром» – концертна програма (Чернівці); 

 «Буковина: Маланку не зупинити» – спеціальний ефір (Чернівці); 

 «Вільне небо / Free Sky» – телевізійна трансляція мистецької акції (Чернівці); 

 «Концерт для усього світу із бомбосховища в Чернівцях» – телевізійна 

трансляція мистецького концерту (Чернівці); 

 «Місія солідарності релігійних лідерів в Україні» – зустріч з вірянами різних 

конфесій (телевізійна версія) (Чернівці); 

 Пасхальне богослужіння із собору Різдва Христового (Чернівці); 

 «Українська метафізика» – телевізійна версія концертів фестивалю в Чернівцях; 

 «Meridian Czernowitz» – телеверсія ХІІІ Міжнародних поетичних читань 

(Чернівці); 

 Концерт до 120-річчя створення Академічного симфонічного оркестру 

Львівської національної філармонії ім. М. Скорика (Львів); 

 «Поля у вогні» – спеціальний проєкт про екологічну ситуацію в регіоні (Дніпро); 

 «День Конституції на Суспільному» – тематичні матеріали (Хмельницький); 

 «Конституція вільних» – тематичні матеріали (Тернопіль); 

 Воскресна утреня та Божественна літургія з храму святих апостолів Петра і 

Павла (Львів); 

 «Гімн душі» – серія роликів про населені пункти Сумщини до і після 24 лютого 

2022 року (Суми); 

 Концерт духовної музики «Алілуя» у виконанні камерного оркестру «Кантабіле» 

(Луцьк); 

 Різдвяна літургія із собору Святої Трійці Православної церкви України міста 

Луцька (Луцьк). 
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МОВЛЕННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ 

ТА КОРІННИХ НАРОДІВ І ПРО НИХ 

У поточному році виробництво запланованих проєктів було призупинено через 

повномасштабне вторгнення рф в Україну, проте активно здійснювалося 

виробництво сюжетів та репортажів для трансляції в інформаційному марафоні 

«Єдині новини #UАразом» та регіональному марафоні «Суспільне. Спротив».  

 Кількість проєктів українською мовою – 4. 

 Кількість проєктів мовами нацспільнот – 5. 

 Кількість репортажів – понад 70. 

 

ПРОЄКТНЕ ВИРОБНИЦТВО 

«ВІЗУАЛЬНИЙ КОД – 2»  

Культурно-просвітницький тревел з елементами реаліті. Дизайнер вирушає в 

подорож Україною, фіксує вбрання національних спільнот і зберігає його елементи, 

втілюючи все у своїй колекції, яка презентується на «Ukrainian Fashion Week» 2022 

року. Проєкт вироблено із залученням аутсорсингу, але з власним домонтажем для 

відновлення трансляції в ефірі після 24 лютого. 

Кількість випусків – 6, окремо для кожної платформи, а також тизер й анонси до 

кожного випуску. Хронометраж кожного епізоду: 26 хв. 

Платформи: регіональні телеканали, «Суспільне Культура», YouTube-канал 

«Першого», Facebook, Instagram – адаптація окремо для кожної мережі. 

Вперше медійний проєкт презентовано на «Ukrainian Fashion Week».  

Також було проведено офлайн-захід проєкту – показ колекції дизайнерських суконь. 
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«ВІДТІНКИ УКРАЇНИ. ВІЙНА» (ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО) 

Цикл історій героїв двох сезонів проєкту «Відтінки України» про те, як змінилося 

життя та погляди українців різного етнічного походження з 24 лютого. Як вони 

пережили окупацію. Як відбудовують зруйновані помешкання та музеї. Як 

допомагають, займаються волонтерською діяльністю та служать у ЗСУ. Про нашу 

єдність у мультикультурності. 

Кількість випусків – 10, а також тизер й анонси до кожного випуску. Хронометраж 

кожного епізоду: 6–8 хв. 

Платформи: регіональні телеканали, «Суспільне Культура», YouTube-канал 

«Першого», Facebook, Instagram – адаптація окремо для кожної мережі, трансляція 

в межах інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом». 

  



 

 

 156

«ДВЕРІ» (ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО) 

У різні часи українська земля прихистила представників національних спільнот, 

тепер їхні нащадки допомагають із прихистком українцям і відчиняють двері своїх 

домівок. Адже Україна – це наш спільний дім! 

Проєкт «Двері» – це 16 відеосвідчень того, що Україна єдина, і всі її жителі борються 

проти російської навали та матимуть надію на майбутнє життя в Україні. 

Кількість епізодів – 18, а також тизер й анонси до кожного випуску. Хронометраж 

кожного епізоду: 13–15 хв. 

Платформи: регіональні телеканали, «Суспільне Культура», YouTube-канал 

«Першого», Facebook, Instagram – адаптація окремо для кожної мережі. 
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ЦИКЛ ІНТЕРВ’Ю «МЕЖІ» (ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО) 

Проєкт про межі толерантності в часи війни: цикл інтерв’ю з представниками 

національних спільнот та корінних народів, зокрема з лідерами думок і 

правозахисниками. Ведуча – Лариса Волошина. 

Кількість записаних випусків: 6. Старт проєкту: 25 грудня 2022 року. 

Платформи: регіональні телеканали та «Суспільне Крим», слот у регіональному 

марафоні «Суспільне. Спротив», YouTube-канал «Перший», Facebook, Instagram – 

адаптація окремо для кожної мережі. 

ЦИКЛ ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ ПРОЄКТУ «КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИНКТ» 

Для проєкту «Суспільне Культура» «Культурний інстинкт» підготували чотири 

інтерв’ю з представниками національних спільнот та корінних народів, зокрема з 

культурними діячами.  
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РЕПОРТАЖІ 

Здійснено виробництво спеціальних репортажів до Дня Збройних Сил України про 

представників нацспільнот у лавах ЗСУ. 

Підготовлено цикл репортажів для трансляції в рамках інформаційного марафону 

«Єдині новини #UAразом» та регіонального марафону «Суспільне. Спротив». 

За період з 01.03.2022 по 20.12.2022 вироблено понад 70 репортажів. До роботи над 

проєктом були залучені регіональні редакції з тематики мовлення національних 

спільнот в Ужгороді, Чернівцях й Одесі. Організовано репортажі з Болгарії, Румунії 

та Німеччини. 

Підготовлено репортажі до Міжнародного дня пам’яті жертв нацистського голокосту 

ромів та спеціальні репортажі до Міжнародного дня корінних народів.  

ПРОДОВЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 

ПРИЗУПИНЕНИХ ЛОКАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ  

«Спільна мета» – цикл щотижневих інтерв’ю угорською та румунською мовами про 

виклики, проблеми й процеси, які відбуваються в житті національної спільноти краю 

та впливають як на громаду, так і на регіон. 

«Голос болгар» – соціально-просвітницький проєкт болгарською мовою. Історії 

життя етнічних болгар України в умовах повномасштабного вторгнення рф. Цього 

року проєкт отримав винагороду від Болгарії. 

«На власні очі» – соціально-просвітницький проєкт німецькою мовою.  

Попри призупинення виробництва проєктів мовами національних спільнот, творчі 

групи продовжили виробництво репортажів для своєї громади: 

 щоденні випуски новин угорською, румунською, словацькою та гагаузькою 

мовами в локальних врізках «Українського радіо» та «Радіо «Промінь» (Ужгород); 

 щоденне начитування новин для Міжнародного радіо гагаузькою, болгарською, 

словацькою, німецькою, румунською, угорською мовами; 

 соціально-публіцистичні інтерв’ю в проєкті «Діалог дня» румунською мовою. 
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Проєкт «Україна ззовні» («Ukrainian from the outside») Суспільного увійшов до 

шортлиста на міжнародний пітчинг «EBU Documentaries Winter Edition 2022» в 

Амстердамі (Нідерланди).  

16 листопада експерти ЄМС з питань документалістики заслухали презентацію 

попереднього виробництва цього медіапроєкту в межах сесії «Особливий фокус: 

Україна та росія» Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі 

(IDFA). 
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ СУПРОВІД  ПРОЄКТІВ  

ПРО НАЦІОНАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ 

Підготовлено та розміщено на корпоративних сайтах понад 50 релізів, які 

висвітлюють проєкти Суспільного, присвячені національним спільнотам: 

«Візуальний код – 2», «Кримське питання», «Наділені добром», «Відтінки України», 

«Війна», «Двері», «Цикл інтерв’ю «МЕЖІ», «Голос болгар». Підготовлено соціально-

просвітницькі інтерв’ю румунською та угорською мовами «Спільна мета», цикл 

інтерв’ю в межах проєкту «Культурний інстинкт».  

Організовано офлайн-івент: проєкт «Візуальний код» презентовано на початку 

лютого 2022 року на відкритті 25-го сезону «Ukrainian Fashion Week».  

16 листопада проєкт «Україна ззовні» презентовано в Амстердамі. «Ukrainian from 

the outside» після кількох відборів увійшов до шортлиста пітчингової сесії 

Міжнародного фестивалю документального кіно «IDFA» (EBU Documentary Experts 

Winter Edition) в одній категорії разом з ZDF (Німеччина), RTS (Швейцарія) BBC та 

France TV. 
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МІЖНАРОДНІ ПОКАЗИ ТА УЧАСТЬ У 

МІЖНАРОДНИХ ТЕЛЕРИНКАХ 

Серіал Суспільного «Колапс: як українці зруйнували імперію зла» показали в Лос-

Анджелесі на «LA Virtual Screenings». 

Фільм-розслідування «Буча 22» показали у Вроцлаві, також він був представлений 

на фестивалі журналістських розслідувань у Литві. 

Документальний фільм «Діти Великого голоду» Суспільного увійшов до програми 
чеського фестивалю документального кіно «XX століття». 

Фільм «Майдан. Шість літер нашої свободи» був презентований на Bayelsa 

International Film Festival у Нігерії та під час дискусійної платформи на тему 

солідарності в Берліні. 

Цього року Суспільне мовлення в межах ініціативи «Український контент. 

Глобальна співпраця» разом із провідними медіагрупами України вперше взяло 

участь у чотирьох міжнародних телеринках: MIPTV (Канни), NATPE (Будапешт), 

UNIFRANCE Rendez-Vous in Biarritz та MIPCOM (Канни). 

Андрій Таранов також взяв участь у панельній дискусії в межах «KYIV MEDIA WEEK» 

на міжнародному аудіовізуальному ринку MIA, який проходив 11–15 жовтня в Римі. 
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НАГОРОДИ ТА НОМІНАЦІЇ 

Команда Суспільного мовлення у 2022 році здобула нагороду Гуннара Гойдаля за 

видатні досягнення у сфері обміну новинами між європейськими мовниками в межах 

«Eurovision News Exchange». 

Фільм-розслідування Суспільного «Буча 22» став переможцем 2-го Міжнародного 

телевізійного фестивалю «Серце Європи» в категорії «Документальне кіно» та 
Національного конкурсу спеціальних репортажів і розслідувань. 

Три проєкти Суспільного в трьох спецпризах – переможці XIII конкурсу професійної 

журналістики «Честь Професії». Міжнародний благодійний телемарафон на 

підтримку України «Save Ukraine – #StopWar» переміг у категорії «Діджитал» 

2-го Міжнародного телевізійного фестивалю «Серце Європи» й потрапив у шортлист 
міжнародного фестивалю нагород у сфері розважального мовлення та 

програмування «Rose d'Or 2022» («Золота троянда»). 

Документальний серіал Суспільного «Колапс: як українці зруйнували імперію зла» 
включили до короткого списку претендентів на здобуття Національної премії 

України імені Тараса Шевченка. Проєкт представлений у категорії «Кіномистецтво». 

Керівницю проєкту та ведучу програми «Голос болгар» Анну Терзівець відзначили 
нагородою за внесок у поширення болгарської культури в Україні під час XVII 

Всесвітньої зустрічі болгарських медіа (Благодійний фонд «13 століть Болгарія»). 

Чотири подкасти Суспільного – «Теорія неймовірності», «Головний подкаст», 

«АН-26. Історія останнього польоту» та «Рускій фейк…» – переможці аудіопремії 

«Слушно». 

Суспільне мовлення в складі спільної ініціативи ключових українських 

медіакомпаній «Український контент. Глобальна співпраця» потрапило в шортлист 
третьої щорічної премії «Makers & Shakers Awards 2022».  

Журналістка «Суспільне Новини» Ірина Саєвич отримала відзнаку за поступ у 

професії «Прорив!», яку вручила Фундація Суспільність разом з Фондом розвитку 

журналістики імені Анатолія Москаленка. 
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Суспільне отримало спеціальну відзнаку від суспільного мовника Боснії 

і Герцеговини BHRT, присвячену боротьбі за свободу ЗМІ. 

Епізод програми «Психологія злочину» від «Українського радіо» став фіналістом 
премії в галузі теле-, радіо- та діджитал-виробництва PRIX EUROPA. Цього року він 

став єдиним українським проєктом, що увійшов до фіналу конкурсу. 

Фільм «Жевріння. Бути формалістом» посів друге місце в програмі 

«Документальний фільм» на міжнародному фестивалі «Серце Європи» у Польщі. 

Фільм «Не бачити / не грішити» вперше в історії Суспільного був представлений в 

основній конкурсній програмі міжнародного кінофестивалю «Kharkiv MeetDocs». 

Інтерв’ю з режисером Сергієм Лозницею «Бабин Яр, антисемітизм, Хржановський 

та прем’єра в Каннах» увійшло до короткого списку фіналістів журналістського 

конкурсу «Честь професії». 
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ПАРТНЕРСТВА 

З метою підвищення впізнаваності, створення позитивного іміджу бренду 

Суспільного й суббрендів, а також розширення цільових аудиторій протягом 

2022 року було реалізовано 51 інформаційну угоду про партнерство і співпрацю. 

З них 35 – партнерства центральної дирекції та 16 – регіональних філій 

телерадіокомпанії. 8 партнерських проєктів центральної дирекції мали статус 

міжнародних, 7 – всеукраїнських і 7 – загальнонаціональних.  

КОНЦЕРТ ПАМ’ЯТІ ЛЕГЕНДАРНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКАНТА Й 

АКТОРА МІСЬКА БАРБАРИ 

Подія була організована за кілька днів до початку вторгнення рф в Україну в 

партнерстві з представниками театру-студії «Арабески» й об’єднала на одній сцені 

15 відомих українських гуртів та виконавців.  

BOOK FORUM – 2022 У ЛЬВОВІ  

Book Forum – 2022 у Львові – став вже традиційно одним із ключових партнерських 

проєктів Суспільного. Найцікавіші події, заходи та інтерв’ю фестивалю транслювали 

на всіх платформах телерадіокомпанії. Загалом у межах заходу відбулося 20 подій 

за участю понад 40 авторів (як українських, так і зарубіжних). За даними 

організаторів Book Forum – 2022, загальний показник охоплення аудиторії заходу 

сягнув позначки 11 млн людей у всьому світі. 
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ГО «ФУНДАЦІЯ СУСПІЛЬНІСТЬ» 

ГО «Фундація Суспільність» та Академія суспільного мовлення стали 

співорганізаторами зустрічі «Як журналісту керувати тривогою в умовах бойових 

дій: практична площина». А у форумі «Воєнні медіавиклики – 2022», який проходив у 

серпні 2022 року, взяли участь голова Наглядової ради, голова правління, членкиня 

правління, головна продюсерка інформаційного мовлення, виконавча продюсерка 

«Радіо «Культура», а також шеф-редактор новин «Суспільне Харків». Спікери 

розповіли про роботу Суспільного в період повномасштабної війни та виклики, які 

постали перед компанією. Під час форуму «Воєнні медіавиклики – 2022» 

журналістка «Суспільне Новини» Ірина Саєвич отримала відзнаку за поступ у 

професії «Прорив!». 

«ОСВІТОРІЯ» 

Знаковим і грандіозним стало продовження співпраці з неприбутковою 

громадською спілкою, яка розвиває освіту в Україні, «Освіторією». До Дня вчителя 

команди Суспільного й «Освіторії» підготували спеціальний випуск інформаційного 

проєкту «Суспільне. Спротив», в якому розповіли історії освітян із різних регіонів 

України. 

 

  



 

 

 166

УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КОНГРЕС (УЖК) 

У 2022 році Суспільний мовник продовжив співпрацю з Українським жіночим 

конгресом (УЖК). У літньому регіональному УЖК, який проходив в Івано-

Франківську, взяла участь режисерка документальної редакції Суспільного. Вона 

розповідала про те, як починаючи з 2014 року разом з колегами знімає 

документальні фільми про воєнні дії та історії жінок, які пережили досвід війни.  

Під час VI Українського жіночого конгресу, який відбувся в столиці 28 листопада, 

Суспільне стало співорганізатором спеціальної події «Жінки, війна та медіа». 

Продюсерка «Радіо «Культура» та головна продюсерка інформаційного мовлення 

Суспільного розповіли учасникам конгресу про те, як жінки в часи війни 

продовжують роботу в медіа та забезпечують інформаційну безпеку, допомагаючи 

аудиторії бути поінформованою та приймати більш обґрунтовані рішення, про 

виклики в роботі, висвітлення в медіа чутливих тем, роботу з тематикою воєнних 

злочинів. 
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ПРОЄКТ «СВІТ СКОВОРОДИ» 

Ще один масштабний партнерський захід, який інформаційно підтримало 

Суспільне, – національний мистецький проєкт «Світ Сковороди». Виставковий захід 

приурочений до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди та розгорнутий у 

національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім». 

10 грудня в межах цього заходу був проведений допрем’єрний показ 

документального фільму «У пошуках Сковороди».  

ГО «ДОКУДЕЙЗ» 

Долучилося Суспільне й до співпраці з ГО «Докудейз» у межах проєкту «Архів 

війни» з метою збору матеріалів, які фіксують злочини, здійснені російською армією 

на території України з 24 лютого 2022 року, та те, як вони вплинули на життя і побут 

українців.  

Також Суспільний мовник став інформаційним партнером 19-го Міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини «Docudays UA» та «Мандрівний 

Docudays UA» – «Надзвичайний стан». 
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Також у 2022 році Суспільне стало партнером:  

 Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – вперше нагородження відбулося в 

прямому ефірі загальноукраїнського телеканалу «Суспільне Культура». 

 Премії «Responsibility Award 2022», започаткованої Фондом родини Богдана 

Гаврилишина у 2021 році до Всеукраїнського дня відповідальності людини. 

 Премії імені Василя Стуса. 

 Міжнародних поетичних читань «Meridian Czernowitz 2022». 

 Премії імені Георгія Ґонґадзе – 2022.  

Усі партнерства були реалізовані з відповідними проявами бренду Суспільного.  
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МОНІТОРИНГ КОНТЕНТУ 

ТА СТАНДАРТІВ МОВЛЕННЯ 

З метою моніторингу контенту та стандартів мовлення, а саме виявлення в 

матеріалах, вироблених творчими підрозділами Суспільного мовника, порушень, 

зокрема Редакційних засад інформаційного мовлення та Редакційного статуту 

АТ «НСТУ», з подальшою підготовкою відповідних аналітичних звітів та 

рекомендацій редакціям задля посилення їхньої роботи зі зменшення кількості 

порушень та збільшення рівня якості матеріалів у майбутньому опрацьовано й 

підготовлено відповідні звіти щодо: 

 583 інформаційних матеріалів, розміщених на сайті «suspilne.media» (вироблених 

центральною дирекцією та філіями); 

 100 телевізійних випусків новин, вироблених центральною дирекцією та філіями 

Суспільного (26 год контенту); 

 880 радіовипусків новин, вироблених центральною дирекцією та філіями 

Суспільного (73 год контенту); 

 92 випусків телевізійного проєкту «Сьогодні. Головне», вироблених філіями 

(понад 45 год контенту); 

 46 випусків радійних регіональних врізок суспільно-політичного напряму в ефір 

«Українського радіо» (приблизно 23 год контенту). 

Після початку повномасштабного вторгнення рф кількість різновидів контенту, що 

генерували співробітники АТ «НСТУ», суттєво зменшилася, зокрема й через те, що 

частина співробітників тимчасово змінила напрям роботи – була залучена до 

створення випусків телевізійних новин у рамках інформаційного марафону «Єдині 

новини #UAразом» та підготовки регіонального марафону «Суспільне. Спротив» 

тощо. 

Продовження здійснення моніторингу відбулося в липні 2022 року. Пріоритетним 

напрямом стали слоти Суспільного в інформаційному марафоні. Крім того, 

відновився моніторинг випусків новин на радіо. 
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З липня 2022 року було опрацьовано й підготовлено відповідні звіти щодо: 

 107 випусків інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом» (слоти 

Суспільного) (понад 640 год контенту); 

 понад 1200 радіовипусків новин, вироблених центральною дирекцією та філіями 

Суспільного (понад 100 год контенту). 

З метою створення важливого документа, який сприятиме регулюванню роботи 

медіа під час висвітлення подій воєнної агресії рф проти нашої країни, зокрема про 

дітей, які перебували під обстрілами чи в окупації, втратили рідних чи зазнали 

ушкоджень, стали зі своїми родинами вимушеними переселенцями тощо (щоб 

інформація, яку поширюють про них чи їхні родини, не завдала їм шкоди), 

представника від Суспільного включено до складу робочої групи зі створення 

правил захисту дітей у медіа, що діє при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення, для участі в спільному розробленні акта 

саморегулювання «Висвітлення в медіа теми дітей війни».  

Також щомісячно було підготовлено аналітичні звіти для Редакційної ради 

АТ «НСТУ» для використання в роботі під час підготовки змін до ключових 

документів, зокрема до Редакційного статуту АТ «НСТУ». 
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ  

З метою визначення ключових трендів та сценаріїв розвитку Суспільного в контексті 

воєнного й післявоєнного розвитку українського суспільства, а також формування 

образу майбутнього Суспільного мовника України проведено форсайт із залученням 

стейкхолдерів компанії, зовнішніх експертів і представників ключових верств 

суспільства. 

Для оновлення стратегії компанії в умовах повномасштабного вторгнення рф 

проведено стратегічну сесію розвитку АТ «НСТУ». Змінено підхід до планування 

діяльності компанії з урахуванням стратегічних цілей та річних результатів, що 

спрямовані на досягнення місії Суспільного мовника. Із залученням усіх підрозділів 

АТ «НСТУ» розроблено та погоджено річний план діяльності компанії на 2023 рік. 

ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ 

У рамках реалізації проєкту комплексної трансформації системи управління та 

корпоративної культури АТ «НСТУ»: 

 затверджено цільову організаційну структуру компанії на базі операційної 

моделі, що націлена на досягнення місії АТ «НСТУ»; 

 розроблено гіпотези можливих ризиків та бенефітів від впровадження оновленої 

моделі організаційного дизайну; 

 розроблено дизайн моделі управлінських компетенцій; 

 розроблено план імплементації оптимізованих моделей критичних бізнес-

процесів; 

 проведено аналіз наявної структури підрозділів таких напрямів: «Маркетинг та 

комунікації», «Виробництво соціально важливого контенту та спеціальних 

проєктів», «News Media Menegment»; 

 декомпозовано / актуалізовано моделі бізнес-процесів: «Маркетинговий аналіз 

ринку та стратегія медіаактивів», «Маркетинг та просування брендів», «ЗМІ та 

громадські комунікації», «Відносини з органами державної влади», «Міжнародні 

відносини», «Моніторинг контенту та стандартів мовлення», «Фандрайзинг та 
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проєктно-грантова діяльність», «Дослідження медіаландшафту», «Знання про 

стан суспільства»; 

 розроблено регламенти бізнес-процесів: «Наскрізне планування та 

бюджетування в центральній дирекції АТ «НСТУ» та «Виробництво 

мультимедійних новин». 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ 

Продовжено впровадження системи управління проєктами за стандартом «Project 

Management Institute» (PMI): 

 розроблено нову редакцію Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ»; 

 інтегровано систему управління проєктами із системою управління ризиками, що 

дало можливість впровадити аналіз ризиків і суттєво знизити вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів на досягнення цілей проєктів. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ 

З метою підготовки компанії до впровадження системи автоматизації бізнес-

процесів: 

 проведено аудит готовності Суспільного до автоматизації бізнес-процесів; 

 розроблено цільову схему інтеграції BPMS-системи; 

 проведено воркшоп із формування Програми цифровізації проєктів АТ «НСТУ»; 

 розроблено функціональні вимоги до бізнес-процесів «Проведення мистецьких 

конкурсів», «Проведення переговорної процедури», «Розробка, погодження та 

схвалення середньострокових планів». 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

У 2022 році напрям стратегічного маркетингу трансформовано. Після трансформації 

його ключовими завданнями стали:  

 проведення потужної дизайн-експертизи; 

 створення дизайн-юніту, метою якого надалі буде виробництво графічного 

оформлення активів брендів Суспільного мовлення, проєктів, програм і шоу, а 

також розроблення комунікаційних стратегій та виробництво промоматеріалів 

для кампаній із просування проєктів на власних майданчиках Суспільного та 

зовнішніх майданчиках. 

У серпні 2022 року для централізованої роботи над промотуванням стратегічних 

проєктів Суспільного команду стратегічного маркетингу посилено шляхом 

залучення бренд- / продукт-менеджерів та частиною дизайн-ресурсу платформи 

телебачення. 

Завдяки цьому розпочато розроблення та впровадження нових процесів роботи й 

взаємодії з іншими командами Суспільного для посилення візуальних стандартів 

бренду, підвищення якості виробленого продукту й ефективної спільної роботи. 

Імплементовано проєктний підхід у роботі над крос-промокампаніями ключових 

проєктів Суспільного: «Спадок Терещенків», «Бій Усик – Джошуа», «Повітряна 

стихія», «Радіодиктант національної єдності», «Дитяче Євробачення», «Нацвідбір 

Євробачення», «Чемпіонат світу з футболу в Катарі» та ін. 

ОНОВЛЕННЯ ДИЗАЙН-СИСТЕМИ СУСПIЛЬНОГО МОВЛЕННЯ 

ТА ВСIХ ЙОГО АКТИВIВ 

 У партнерстві з BBC МА та агентством «Studio Hansa» з Великої Британії в 

лютому – травні 2022 року була розроблена нова айдентика для всіх ключових 

активів Суспiльного.  

 У травні – червні 2022 року всі активи (телебачення, діджитал- та радіоканали) 

були переведені на нову візуальну айдентику та графіку.  
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 Створено брендбук Суспільного з повним зведенням правил роботи з брендом і 

його новою айдентикою.  

 Розроблено корпоративний стиль для всіх брендів, що включає розроблення 

великої кількості носіїв, у тому числі дизайну шаблонів корпоративної 

документації, одягу, вітрозахисту для мікрофонів і сувенірної продукції.  

 Розроблено графічне оформлення національного відбору на участь у Дитячому 

пісенному конкурсі Євробачення – 2022. 
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 Створено унікальну ілюстративну графіку для документального фільму «Kalush 

Orchestra, або Як ми перестали хвилюватися і виграли Євробачення під час 

війни» та промоматеріали до нього за творчим задумом продюсера та режисера 

фільму. 

 Розроблено айдентику проєкту та графічне оформлення промоматеріалів, 

а також дизайн нагороди й мерч для проєкту «Суспільний код – 2022».  

 Розроблено айдентику та графічне оформлення промоматеріалів проєкту 

«Радіодиктант-2022».  
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 Розроблено промоматеріали для кампанії проєкту «Чемпіонат світу з футболу 

2022 року». 

 Розроблено нове графічне оформлення програми «Новини спорту».  

 Розроблено дизайн студії «Радіо «Промінь».  

 Адаптовано графіку новин під інформаційний марафон «Єдині новини 

#UAразом». 

 Забезпечено підтримку пресслужби Суспільного графікою для поточної 

комунікації в соцмережах й інших діджитал-каналах протягом року. 
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 Редизайн новин (проєкт у стадії розроблення). У партнерстві з BBC МА та 

агентством «Studio Hansa» (Великобританія) у вересні – жовтні 2022 року була 

розроблена нова айдентика для випусків новин на «Першому» та місцевих 

каналах мережі Суспільного мовлення. 
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ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ СУСПІЛЬНОГО 

Через повномасштабне вторгнення рф на територію України з кінця лютого 

2022 року медіаактиви Суспільного, як і весь український медійний ринок, перестали 

отримувати індустріальні дані досліджень про телевізійну, радійну та діджитал-

аудиторії. Усі дослідницькі проєкти були призупинені, оскільки їх реалізація під час 

активних бойових дій зазвичай не проводилася та не має чітких міжнародних 

етичних стандартів. В інституційних рекомендаціях згадуються конфліктні ситуації, 

але рідко надаються деталі, крім вимоги до дослідників бути чутливими до 

конфліктів і гуманітарних контекстів. Наприклад, Міжнародний кодекс ICC/ESOMAR 

(ICC & ESOMAR, 2016) та інші документи ESOMAR не містять специфічних етичних 

стандартів, що застосовуються в умовах збройного конфлікту. Командами 

Суспільного були вивчені та взяті до уваги окремі принципи конфіденційності та 

захисту персональних даних респондентів, нанесення шкоди власними 

професійними діями, аби не підвищувати рівень «травматизації» людей.  

З огляду на зазначене у квітні 2022 року разом із компанією «Gradus» та за 

фінансової підтримки SIDA запущено тестовий етап першого дослідницького 

проєкту «Моніторинг споживання медіа», націленого на онлайн-вимірювання 

ландшафту медійного споживання поміж різних соціальних груп за допомогою 

мобільного додатка, який респонденти встановили собі ще до 24 лютого.  

У рамках проєкту проведено дві тестові хвилі дослідження: 23–25 квітня і 12–

16 травня 2022 року. Обсяг вибірки кожної хвилі становив 2 500 респондентів.  

У липні Суспільне та дослідницька компанія «Gradus» за фінансової підтримки SIDA 

за результатами тестового етапу запустили дослідницький проєкт «Барометр 

довіри до новин». У рамках цього проєкту були проведені чотири хвилі дослідження 

в період з липня до серпня 2022 року, по 1 250 інтерв’ю в кожній хвилі. 

У грудні було продовжено проєкт, проведено дві хвилі дослідження, по 1250 інтерв’ю 

в кожній. 

За результатами дослідження було встановлено, що за останній тиждень 89% 

українців споживають як мінімум найважливіші новини. 

Основними джерелами новин про події в Україні є інтернет-ресурси та телебачення. 
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Facebook – основна соціальна мережа, де українці споживають новини. Telegram – 

лідер серед месенджерів. 

Окремо вивчено споживання новин на українських теле- та радіоканалах.  

За результатами дослідження новинам Суспільного довіряє 85–88% респондентів 

(залежно від місяця проведення дослідження). 

Радіоканал «Українське радіо» є лідером за довірою до новин серед усіх 

радіостанцій України за результатами всіх замірів. 27% українців відзначили цю 

довіру в грудневому дослідженні. Друге місце посіла ще одна радіостанція 

Суспільного «Радіо «Промінь» (12%). Для порівняння: «Радіо НВ» отримало 11% 

довіри, а інші музичні радіостанції – 10% і менше. 

У жовтні Суспільне завдяки підтримці BBC Media Action отримало доступ до 

результатів 4 хвиль швидких онлайн-опитувань громадської думки, підсумки яких 

висвітлено на різних новинних платформах. Під час кожної хвилі опитано 

1 000 респондентів віком від 18 до 60 років по всій Україні через мобільний додаток 

«Gradus».  
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Під час опитувань у людей цікавилися, чи стали українці більше спілкуватися 

українською мовою, чи «донатять» і як часто, як підготувалися до важкої зими, чим 

займаються під час відключень світла, де перечікують повітряну тривогу, як 

економлять зараз та щодо багатьох інших важливих і дотичних питань для кожного 

українця, які на сьогодні його турбують. 

Результати цих опитувань – це не тільки суспільно значуща інформація, яка стала 

важливою частиною новин Суспільного. Це також нагадування кожному з нас про 

соціальну відповідальність до себе і близьких, про об’єднання через мову, допомогу 

та підтримку. 
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КОМУНІКАЦІЇ ЗІ ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Протягом року Суспільне значно посилило залучення аудиторії на своїх платформах 

та поширення публікацій про компанію на зовнішніх ресурсах. 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ РОКУ 

 Суспільне згадували в 15 284 публікаціях у медіа, що на 78% більше, ніж минулого 

року. 83% публікацій мають позитивну тональність. 

 Про голову правління Суспільного Миколу Чернотицького є 777 згадок у медіа. 

 Розміщено: 2443 релізи – на корпоративних сайтах Суспільного; 1023 дописи – на 

Facebook-сторінці. 

 Аудиторія на корпоративній сторінці у Facebook – 30 284 підписники. 

У середньому охоплення дописів збільшилося на 138% та становить 14 288 

користувачів. 

 Аудиторія в Instagram збільшилася на 178% та становить 6549 підписників. 

 Євробачення згадували у 6208 публікаціях у медіа. Охоплення публікацій 

Пісенного конкурсу Євробачення – 2022 у Facebook – 264 413 користувачів. 

 Охоплення релізів про «Радіодиктант національної єдності – 2022» на 

корпоративному сайті – близько 80 тис. переглядів, всіх публікацій цього проєкту 

на корпоративній сторінці у Facebook – 172 464. 

 Корпоративні публікації набирають все більше охоплення в соціальних мережах. 

Так, допис «Працювати під час війни…» охопив 20 565 користувачів, а тимчасовий 

логотип на підтримку Херсона – 11 326. 

ЗГАДКИ СУСПІЛЬНОГО В МЕДІА 

У 2022 році Суспільне мовлення згадували в 15 284 публікаціях у медіа, що на 78% 

більше, ніж минулого року (у 2021 році було 8 590 згадок Суспільного). Враховано 

згадки Суспільного як медіакомпанії та його проєктів (без згадок Суспільного як 

джерела новин). 533 згадки Суспільного в іноземних медіа. 

Згадки про компанію розподіляються за тональністю на позитивні, нейтральні та 

негативні. 12 694 мають позитивну тональність (83%), 2443 – нейтральну (16%), 

147 – негативну (1%).  
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Протягом останніх років бачимо сталу тенденцію до збільшення згадок Суспільного 

в позитивній тональності. Відповідно, зменшується кількість новин нейтральної та 

негативної тональностей: 

 позитивна тональність: 2020 рік – 61,1%, 2021 рік – 78,7%, 2022 рік – 83%; 

 нейтральна тональність: 2020 рік – 35%, 2021 рік – 19,5%, 2022 рік – 16%; 

 негативна тональність: 2020 рік – 3,9%, 2021 рік – 1,8%, 2022 рік – 1%. 

Оприлюднено в медіа 6911 публікацій (45%), з них 4457 – на основі пресрелізів, 

1467 – додатково відпрацьовано (надано коментар, розміщено на основі «теплих 

контактів», виправлено неточності тощо), 987 – на основі подій Суспільного. 

ДИТЯЧИЙ КОНТЕНТ  

Про дитячий контент на Суспільному підготовлено близько 30 матеріалів. Серед 

них – релізи, присвячені промо «Хоробрих Казок» та другому сезону мультсеріалу 

«Тото». Підготовлено матеріали про запуск аудіоказок у Telegram, появу 

мультсеріалів Суспільного на стримінгах і на YouTube Kids, що є підтвердженням 

якості та корисності контенту. «Хоробрі казки» посерійно популяризуються на 
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найбільших дитячих, батьківських сторінках у Facebook. В інших медіа є понад 

50 публікацій про «Хоробрі казки». 

Крім цього, висвітлено участь головної продюсерки цифрових платформ на 

міжнародних заходах, зокрема на щорічному фестивалі «RE:PUBLICA» в Берліні, під 

час міжнародного конкурсу «Japan Prize». 

Триває посилена співпраця з інтернет-ЗМІ, які спеціалізуються на дитячому 

контенті. Серед таких: «Діти Ого», «Діти в місті», «Всеосвіта». Також щодо 

розповсюдження матеріалів про дитячий контент йде співпраця з медіа «Київ Пост», 

«Караван», «Еспресо», «Woman Magazine», «Читомо» тощо. 

КОМУНІКАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРОЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО 

«Покоління (без) війни» – документальний фільм Суспільного про те, як передавали 

сімейну пам’ять про Другу світову війну. Організовано передпоказ фільму за участю 

авторів і героїв, запрошених гостей-інфлуенсерів з політичної, культурної та 

громадської сфер, а також представників ЗМІ. Серед таких: видання «Вечірній Київ», 

«Версії та Коментарі», «Обозреватель», «Кореспондент», телеканали «Правда Тут» 

та «Погляд». 

Для промо фільму підготовлено релізи на центральному сайті та сайтах 

регіональних телеканалів Суспільного, публікації на сторінках у Facebook. 

У червні було організовано допрем’єрний показ документального серіалу «Спадок 

Терещенків» у кінотеатрі «Жовтень» в Києві. Результатом офлайнової події став 

вихід 25 матеріалів у ЗМІ, поширення на сторінках у Facebook (охоплення близько 

3 000). 

У грудні відбувся відкритий показ серіалу за участю авторів у Житомирі. Це 

забезпечило медійну підтримку місцевих ЗМІ та обговорення в соцмережах.  

Здійснювався комунікаційний супровід показів фільму «Майдан: шість літер нашої 

свободи» та «Діти Великого голоду» за кордоном. У Берліні в Pilecki Institut був 

показаний фільм про події Революції Гідності зі вступним словом авторок. 
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Документальний фільм «Діти Великого голоду» увійшов до програми чеського 

фестивалю документального кіно «XX століття». Авторка взяла участь у перегляді в 

Празі. 

У рамках промотування фільму «Буча 22» було організовано показ у Польщі та 

Литві. У липні в Центрі історії «Заєздня» у Вроцлаві відбувся показ у межах виставки 

«За вашу і нашу свободу». У жовтні фільм-розслідування представили на першому 

фестивалі журналістських розслідувань, організованому литовським суспільним 

мовником LRT.  

З метою промо документального фільму Суспільного «Щоденник вцілілої» та 

висвітлення звірств російської армії в селі Ягідне на Чернігівщині підготовлено 

6 матеріалів для розміщення на корпоративному сайті та сайтах регіональних філій, 

а також інших ЗМІ, 8 публікацій на сторінці у Facebook. 

Організовано 5 інтерв’ю: для американської міжнародної телерадіокомпанії «Голос 

Америки»; українського видання «НВ»; у рамках марафону «Єдині новини 

#UAразом»; для «Українського радіо» та корпоративного сайту Суспільного. 

Результатом роботи стали 20 відпрацьованих та інших згадок про фільм у медіа й 

інфопросторі. Особливий акцент зробили на регіональних медіа Чернігівщини, 

оскільки трагедія відбулася на території цього регіону. 

Окремим напрямом роботи стало міжнародне промо фільму. Забезпечено 

підготовку та поширення анонсу про прем’єру фільму з англомовними субтитрами 

для європейських мовників – членів ЄМС. На сайті литовського суспільного мовника 

LRT з’явилося інтерв’ю продюсерки Суспільного, де, зокрема, йдеться про новий 

фільм «Щоденник вцілілої». 

У рамках промо документального фільму «Записи під вишнями» було досягнуто 

домовленостей про публікації в соціальних мережах відомими українцями, серед 

яких Сергій Жадан, Ірен Роздобудько, Любко Дереш, Іван Андрусяк, Дзвінка Матіяш 

та інші. 
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КОРПОРАТИВНІ ПРОЄКТИ СУСПІЛЬНОГО 

Одне із завдань компанії – реалізація корпоративних проєктів, які відображають 

цінності Суспільного та його працівників.  

«СУСПІЛЬНИЙ КОД» 

«Суспільний код» – відзнака працівників та проєктів Суспільного, яку вперше 

проведено до 5-річчя компанії на початку 2022 року. 

Подія спрямована на внутрішню аудиторію. Метою проєкту стало впровадження 

ціннісного пін-коду компанії на основі досягнень її працівників. 

Офлайн-захід відбувся на початку 2022 року в Будинку звукозапису Українського 

радіо за участю Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського 

радіо. Під час події року також відзначили міжнародних партнерів, щоб підкреслити 

співпрацю та подякувати за їхній внесок у діяльність Суспільного. 

Розроблено концепцію та програму проведення заходу й здійснено інформаційний 

супровід події на доступних каналах комунікації. За результатами було оприлюднено 

в соціальних мережах 150 постів команди Суспільного, 1 100 коментарів та близько 

11 000 реакцій. Триває підготовка до проведення «Суспільного коду – 2023»: 

розроблено нову айдентику, проведено опитування для номінування найкращих 

проєктів та працівників року в першому етапі голосування.  

«ЩО Я РОБЛЮ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» 

«Що я роблю для перемоги» – 21 відеоролик з теле- та радіоведучими, режисерами, 

продюсерами, журналістами, шеф-редакторами, регіональними редакторами й 

кореспондентами, відеографами, де вони розповідають про свій внесок у 

наближення перемоги. Відеоролики підготовлені та оприлюднені на Facebook-

cторінці Суспільного. Частину відеоматеріалів проєкту розмістили в соцмережах 

«Deutsche Welle». 

У Facebook охоплення проєкту становить 32 861 користувач, в Instagram – 40 803. 

Декілька відео стали «вірусними» та потрапили в добірку популярних відео 
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Instagram. Так, відео з ведучою Лізою Цареградською має охоплення 

15 727 користувачів. 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

До Дня Незалежності України було підготовлено декілька проєктів для розміщення 

на корпоративних сторінках у соціальних мережах із загальним охопленням 13 703:  

 «Пів року боротьби» – фото та цитати журналістів, які працюють у гарячих точках; 

 серія відеороликів «Ми знаємо ціну Незалежності. Цінуємо Незалежність»; 

 відеоролик «Пів року боротьби». 

«ПРАЦЮВАТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ – ЦЕ…» 

Серія ілюстрацій до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, які покликані 

розповісти, в яких умовах сьогодні працюють журналісти. Водночас велика кількість 

ілюстрацій стосуються не лише роботи в медіа, а й усіх українців, адже багато хто 

впізнає себе в питанні «Друзі, все в порядку?» та знає, коли бігти в укриття. 

У Facebook охоплення проєкту становить 20 565 користувачів, в Instagram – 1 857.  

«ДІАЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ» 

Ілюстрації з реальними діалогами / переписками працівників Суспільного, які 

відображають підтримку одне одного та прагнення попри все працювати для 

перемоги України. Публікація отримала охоплення у Facebook – 8 310 користувачів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРВ’Ю 

Для висвітлення роботи Суспільного мовника було організовано та скоординовано 

понад 50 інтерв’ю з головою Наглядової ради, головою та членами правління, 

головними продюсерами платформ, продюсерами філій, шеф-редакторами, 

журналістами, ведучими інформаційного марафону та іншими працівниками 

Суспільного.  

Інтерв’ю були розміщені в зовнішніх медіа та на корпоративному сайті. Зокрема, це 

інтерв’ю голови правління та головного продюсера платформи телебачення для 

«Детектор Медіа», журналістів-розслідувачів Суспільного для «НВ» й американської 
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телерадіокомпанії «Голос Америки», інтерв’ю головної продюсерки цифрових 

платформ для «Sostav.ua» з метою промо нового дитячого контенту.  

У межах роботи на міжнародну аудиторію організовано та скоординовано інтерв’ю 

члена правління, відповідального за маркетинг, для малайзійської незалежної 

радіостанції BFM 89.9; голови правління для німецької щотижневої газети «Die Zeit», 

головної продюсерки інформаційного мовлення для американського журналу 

«Ms. Magazine» та їхнє спільне інтерв’ю для журналу «Stage Screen&Radio» 

(Британської спілки медіа та розваг); журналіста «Суспільне Харків» для японської 

газети «Asahi» й колег із «Суспільне Миколаїв» для «Голосу Америки». 

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ КОЛЕГ ТА УЧАСТЬ СУСПІЛЬНОГО  

В ЗОВНІШНІХ ЗАХОДАХ 

Скоординовано візити іноземних колег до Суспільного мовлення та надання 

коментарів для них представниками Суспільного. Зокрема, мовник відвідували 

представники медіа Японії: співробітники телеканалів «News Zero», «Tokyo 

Broadcasting System», «NHK», а також журналісти газети «Le Monde» (Франція), 

німецької щотижневої газети «Die Zeit». 

Здійснено координацію участі журналістів та ведучих Суспільного в зйомках фільму 

з циклу документальних програм «Медіа на війні» від «Film.ua». 

Забезпечено просування воєнних фоторобіт журналістів Суспільного під час 

українських та міжнародних подій. Серед них: організація участі фоторобіт 

журналістів мовника на фотовиставці «Війна крізь об’єктив», яка представлена в 

українських містах, у Хорватії та Німеччині; координація із залучення фототворів 

Суспільного до участі в премії «Bayeux Calvados-Normandy Award» для воєнних 

кореспондентів та міжнародній фотовиставці «Estação Imagem», яка проходила в 

Португалії.  

Проведено роботу щодо залучення представників Суспільного до іміджевих подій, 

конференцій, лекцій. Зокрема, участь члена правління, відповідального за 

платформи радіо і телебачення, в «Ukrainian Media Forum 2022», головної 

продюсерки регіонального мовлення – у «Марафоні Креативної Практики» (цикл 

навчальних матеріалів для освіти та кар’єри в креативних індустріях, 

започаткований командою «CASES»).  
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ ЗМІ ТА ГРОМАДЯН 

Протягом 2022 року опрацьовано 203 запити на інформацію та звернення громадян, 

із них 63 надійшло через платформу «Потрапити на Суспільне». 

ФОТОСЕСІЇ 

Проведено майже 90 фотосесій та зйомок для проєктів «Суспільний Код», «Проводи 

олімпійців», «Нацвідбір на Євробачення», передпоказів документальних фільмів 

тощо.  

ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ 

TELEGRAM-КАНАЛ «СУСПІЛЬНЕ | КОМАНДА» 

Забезпечено наповнення та ведення корпоративного Telegram-каналу «Суспільне | 

Команда», на якому протягом року розміщено понад 300 публікацій. Кількість 

підписників збільшилася на 238 користувачів: з 970 до 1208. Мета 

каналу – інформування про події компанії; термінові сповіщення; розвиток 

комунікації між працівниками. Так, на каналі розміщуються корпоративні новини, 

інтерв’ю з членами команди, опитування серед працівників тощо. З травня 2022 року 

виходить щотижневий дайджест новин від команди. 

MICROSOFT 365: OUTLOOK, TEAMS, SHAREPOINT 

Створено корпоративні канали «Суспільне | Команда» в Teams та SharePoint, що 

налічують 1830 користувачів. Ці канали комунікації користуються довірою, 

використовуються також для розповсюдження документів та ін. 

ПОЇЗДКИ ДО ФРАНЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ СУСПІЛЬНОГО 

Суспільне мовлення за підтримки благодійної організації «Liouba Lorr’Ukraine» 

організувало довгострокові поїздки для дітей своїх працівників до Франції для 

гарантування безпечних умов життя та продовження навчання у школі, поки в 

Україні тривають бойові дії. Починаючи з травня на довгострокове проживання у 

французьких сім’ях виїхало 8 родин (діти в супроводі мам). Забезпечено 

інформаційну підтримку працівників Суспільного щодо поїздок у Францію 24/7 
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(необхідні документи, можливості перетину кордону тощо). З керівниками 

Суспільного, родинами, які виїхали до Франції за програмою «Довгострокове 

проживання», президентом благодійної організації «Liouba Lorr'Ukraine» Даніелем 

Бедделемом були організовані інтерв’ю для релізу на корпоративному сайті. 

Тривалість проєкту: з 28 квітня – до сьогодні.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ 

Організовано форсайт із Валерієм Пекарем та Іриною Моржовою, метою якого 

було усвідомлення ключових трендів та сценаріїв розвитку Суспільного в контексті 

воєнного й післявоєнного розвитку українського суспільства, та концерт «Message 

from Ukraine» Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського 

радіо в Будинку звукозапису. 

 

 

  



 

 

 190

ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАПРЯМ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖ 

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ 

РАДІОМЕРЕЖІ АТ «НСТУ» 

Розвиток та модернізація мереж Суспільного мовлення в сучасних складних умовах 

воєнного стану забезпечують інформаційну захищеність громадян України від 

зовнішньої агресивної інформації, сприяють реалізації конституційних прав 

громадян на одержання достовірної інформації, стабілізації морально-політичного 

клімату, захисту національних інтересів, консолідації українського суспільства, 

вихованню поваги до української історії та культури й зміцненню національної 

безпеки держави в інформаційній сфері. 

Станом на грудень 2022 року АТ «НСТУ» забезпечує радіомовлення на трьох 

каналах: 

 УР-1 «Українське радіо» – всього 195 передавачів, що працюють (FM – 184, УКХ – 8, 

СХ – 3); 

 УР-2 «Радіо «Промінь» – всього 70 передавачів, що працюють (FM – 66, УКХ – 4); 

 УР-3 «Радіо «Культура» – всього 66 передавачів, що працюють (FM – 62, УКХ – 4). 

У 2022 році АТ «НСТУ» стало переможцем конкурсів Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення (Національна рада) на отримання ліцензій на 

мовлення з використанням вільних радіоканалів, у результаті чого розбудовано 

57 частот у FМ-діапазоні, на 8 частотах – підвищено потужність. 
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«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» (УР-1) 

Розбудовано 18 частот з технічними параметрами згідно з умовами ліцензій 

Національної ради, що забезпечило можливість збільшити потенційну аудиторію 

орієнтовно на 870 000 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Частота, 
МГц 

Потужн., 
кВт 

Оператор 
Збільш. 
аудиторії 

1 
Дніпро- 
петровська 

Жовті Води 88,9 0,5 КРРТ 85000 

2 Житомирська Брусилів 92,1 0,1 ТМУ 6500 

3 Миколаївська Вознесенськ 92,6 0,5 КРРТ 65000 

4 Одеська Миколаївка 106,3 0,1 КРРТ 11000 

5 Одеська Петровірівка 100,2 0,1 КРРТ 11000 

6 Сумська Миропілля 101,0 0,1 ТМУ 2000 

7 Сумська Н. Слобода 107,2 0,1 ТМУ 3000 

8 Харківська Красноград 107,6 0,2 КРРТ 54600 

9 Харківська Лозова 106,3* 0,1 КРРТ 25000 

10 Черкаська Умань 100,6 0,5 ЕРБ 132000 

11 Вінницька В. Митник 96,2 0,1 Агроінформ 36200 

12 Вінницька Погребище 105,8 0,1 Агроінформ 12500 

13 Одеська Вилкове 107,6 0,05 ЕРБ 9000 

14 Одеська Сарата 107,8 0,1 КРРТ 18000 

15 Полтавська Кременчук 100,9 1 ЕРБ  341200 

16 Черкаська Канів 88,6 0,1 КРРТ 28000 

17 Черкаська Шпола 105,6 0,1 КРРТ 19000 

18 Чернігівська Семенівка 99,5 0,1 ТМУ 11000 
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Збільшено потужність на 5 частотах, що забезпечило можливість підвищити 

потенційну аудиторію орієнтовно на 324 000 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Частота, 
МГц 

Потужн., 
кВт 

Оператор 
Збільш. 
аудиторії 

1 Запорізька 
Новомико-
лаївка 

100,1 0,25 (0,1) КРРТ 2800 

2 Миколаївська Миколаїв 92,0 3,5 (0,5) КРРТ 250000 

3 Чернігівська Чернігів 88,7 2 (1) КРРТ 40 000 

4 Чернігівська Ніжин 92,2 2 (1) ЕРБ 28 000 

5 Чернігівська Семенівка 99,5 0,5 (0,1) ТМУ 3200 

Додатково введено в експлуатацію 3 потужних передавачі* для поширення програм 

УР-1 «Українське радіо» в СХ-діапазоні, що забезпечило можливість збільшити 

потенційну аудиторію орієнтовно на 6 800 000 осіб. 

*СХ-передавач 873 кГц у Часовому Яру у зв’язку з обстрілами окупантами рф та руйнуванням 
антенно-фідерної системи з 25 листопада 2022 року тимчасово не працює. 

 

«РАДІО «ПРОМІНЬ» (УР-2) 

Розбудовано 18 частот з технічними параметрами згідно з умовами ліцензій, що 

забезпечило можливість збільшити потенційну аудиторію орієнтовно на 

2 797 300 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Частота, 
МГц 

Потужн., 
кВт 

Оператор 
Збільш. 
аудиторії 

1 Вінницька 
Могилів-
Подільський 

99,5 0,1 КРРТ 39000 

2 Донецька Краматорськ 100,3 0,5 ЕРБ 430000 

3 Житомирська Народичі 98,1 0,1 ТМУ 7500 

4 
Івано-
Франківська 

Івано-
Франківськ 

88,8 0,1 КРРТ 230000 

5 
Івано-
Франківська 

Калуш 90,2 0,1 КРРТ 65000 
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6 Одеська Березівка 104,2 0,1 КРРТ 3500 

7 Одеська 
Білгород-
Дністровський 

97,2 0,5 ЕРБ 75000 

8 Одеська Одеса 88,5 1 ЕРБ 1100000 

9 Полтавська Красногорівка 105,2 1 КРРТ 130000 

10 Полтавська Лубни 102,6 1 КРРТ 75000 

11 Сумська Суми 91,3 1 ЕРБ 330000 

12 Чернігівська Ніжин 102,2 0,5 ЕРБ 152000 

13 Кіровоградська 
Благові-
щенське 

104,0 0,5 КРРТ 65000 

14 Одеська Рені 97,8 0,1 КРРТ 17000 

15 Харківська 
Великий 
Бурлук 

99,1 0,1 КРРТ 26500 

16 Харківська Зачепилівка 91,3 0,1 КРРТ 10800 

17 Харківська Кегичівка 87,7 0,1 КРРТ 12000 

18 Харківська Красноград 100,4 0,1 КРРТ 29000 

 

Збільшено потужність на 3 частотах, що забезпечило можливість підвищити 

потенційну аудиторію орієнтовно на 64 100 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Частота, 
МГц 

Потужн., 
кВт 

Оператор 
Збільш. 
аудиторії 

1 Сумська Охтирка 99,6 0,5 (0,2) ТМУ 35300 

2 Чернігівська Корюківка 92,5 0,5 (0,1) КРРТ 5800 

3 Чернігівська Ніжин 102,2 1 (0,5) ЕРБ 23 000 
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РАДІО «КУЛЬТУРА» (УР-3) 

Розбудовано 21 частоту з технічними параметрами згідно з умовами ліцензій, що 

дало можливість збільшити потенційну аудиторію орієнтовно на 4 183 200 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Частота, 
МГц 

Потужн., 
кВт 

Оператор 
Збільш. 
аудиторії 

1 Дніпропетровська Кривий Ріг 90,0 1 КРРТ 815000 

2 Дніпропетровська Нікополь 95,6 1 КРРТ 235000 

3 Дніпропетровська Павлоград 107,1 0,5 КРРТ 148000 

4 Житомирська Ємільчине 97,1 0,1 ТМУ 12500 

5 Житомирська Романів 105,8 0,1 ТМУ 6800 

6 Житомирська Хорошів 99,6 0,1 ТМУ 12500 

7 Закарпатська Ужгород 93,6 0,1 ТМУ 115000 

8 Київська Дибинці 101,8 0,1 ЕРБ 41100 

9 Полтавська Переліски 106,5 0,5 КРРТ 45000 

10 Рівненська Антопіль 99,2 0,5 КРРТ 390500 

11 Сумська Шостка 105,3 1 КРРТ 140000 

12 Тернопільська 
Тернопіль 
(Лозова) 

94,4 1 КРРТ 470000 

13 Черкаська Черкаси 88,3 0,5 КРРТ 475300 

14 Чернівецька Чернівці 98,3 0,1 КРРТ 250800 

15 Чернігівська Чернігів 88,7 1 КРРТ 480000 

16 Київська Біла Церква 106,2 1 ЕРБ 263000 

17 Київська Яготин 93,5 0,1 ТМУ 24300 

18 Миколаївська Первомайськ 92,2 0,1 КРРТ 16000 

19 Одеська Білгород-
Дністровський 

93,9 0,1 ЕРБ 63000 

20 Полтавська Лубни 98,2 0,25 КРРТ 49400 

21 Черкаська Умань 91,1 0,25 КРРТ 130000 
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Збільшено потужність на 1 частоті, що забезпечило можливість підвищити 

потенційну аудиторію орієнтовно на 23 000 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Частота, 
МГц 

Потужн., 
кВт 

Оператор 
Збільш. 
аудиторії 

1 Чернігівська Ніжин 90,9 1 (0,5) ЕРБ 23000 

 

ТЕЛЕМЕРЕЖІ АТ «НСТУ» 

Телеканал «Перший» транслюється в цифровому мультиплексі МХ-1 

(146 передавачів, що працюють), регіональні канали мовлення – у мультиплексі МХ-

5 (126 передавачів, що працюють), стандарт якості – SD (720×576).  

З 10 травня 2022 року телепрограми «Суспільне Культура» та з 01 вересня 2022 року 

всі телепрограми філій АТ «НСТУ» транслюються в стандарті якості НD (1920×1088), 

що дало змогу значно поліпшити технічну якість перегляду. Також вдалося 

розширити територію охоплення «Суспільне Культура» у 20 населених пунктах 

шляхом переведення з мультиплексу МХ-5 до мультиплексу МХ-1, що своєю чергою 

забезпечило можливість збільшити загальну потенційну телеаудиторію каналу 

орієнтовно на 239 850 осіб: 

№ 
з/п 

Область 
Населений 
пункт 

Оператор  
Мульт-
компл. 

Потужн., 
кВт 

Збільш. 
аудиторії 

1 Волинська Кортеліси ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 5600 

2 Закарпатська 
Великий 
Бичків 

ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 10000 

3 Закарпатська Воловець ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 13200 

4 Закарпатська 
Глибокий 
Потік 

ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 11000 

5 Закарпатська Буськовець ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 700 

6 Закарпатська Дубове ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 10000 

7 Закарпатська Калини ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 5800 

8 Закарпатська Перечин ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 7000 
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9 Закарпатська Сойми ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 1100 

10 Івано-Франківська Верховина ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 6000 

11 Івано-Франківська Калуш ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 67000 

12 Івано-Франківська Річка ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 2100 

13 Івано-Франківська Яремче ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 24000 

14 Одеська Балта ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 33000 

15 Одеська Болград ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 15300 

16 Одеська 
Велика 
Михайлівка 

ЗЕОНБУД МХ-1 0,1 5600 

17 Одеська Кодима ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 9000 

18 Одеська Ліски ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 1950 

19 Одеська Рені ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 19000 

20 Одеська Петрівськ ЗЕОНБУД МХ-1 0,05 2500 

ДОЗВОЛИ НА ТИМЧАСОВЕ МОВЛЕННЯ 

Продовжено дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення відповідно до рішень Національної ради з використанням 97 частотних 

присвоєнь для теле- та радіопрограм у 27 населених пунктах України. 

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЧИННИХ ЛІЦЕНЗІЙ 

Подано до Національної ради 115 заяв щодо змін у складі правління, редакційної 

ради, оператора супутникового ретранслятора, постачальника електронних 

комунікаційних послуг та зміни адрес місцезнаходження передавачів, зокрема 

щодо: 

 ліцензій на радіомовлення – подано 25 заяв, Національною радою прийнято 

24 рішення про переоформлення ліцензій АТ «НСТУ»; 

 ліцензій на телевізійне мовлення – подано 90 заяв, відповідно Національною 

радою прийнято 90 рішень про переоформлення ліцензій; 

 зміни логотипів на телеканалах Суспільного мовника – змінено програмні 

концепції мовлення регіональних телеканалів АТ «НСТУ». Ліцензія на 

супутникове мовлення телеканалу «Суспільне Донбас» (логотип та програмна 

концепція мовлення) переоформлена на «Суспільне Новини». 
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Телеканал «Суспільне Культура» переведено в мережу загальнонаціонального 

мультиплексу МХ-1.  

ДОГОВОРИ НА РЕТРАНСЛЯЦІЮ 

Укладено договір на ретрансляцію програм «Радіо «Культура» з ГО «Медіа-Центр 

«Третя столиця», яка має ліцензію Національної ради на місцеве мовлення. 

ПРОВАЙДЕРИ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ 

Укладено 11 нових договорів на ретрансляцію всіх програм Суспільного з 

провайдерами програмної послуги, у тому числі з 1 ОТТ-провайдером. Підготовлено 

та підписано 21 додаткову угоду до договорів на ретрансляцію програм АТ «НСТУ» 

щодо змін логотипів та технічних характеристик доставки сигналу. 

Припинено дію договорів на ретрансляцію програм Суспільного з 

2 ОТТ-провайдерами та 22 провайдерами у зв’язку з припиненням діяльності 

компаній, які мають ліцензію провайдера програмної послуги. Надано доступ для 

отримання схематичних зображень нових логотипів 250 провайдерам. Також 

надано інформацію щодо мовлення програм АТ «НСТУ» в HD / SD-якості та зміни 

логотипів телевізійних каналів Суспільного мовника. 

КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ 

Впровадження та модернізація каналів зв’язку, перехід до використання ІР-

технологій сприяють зменшенню експлуатаційних витрат на доставку 

телерадіопрограм та водночас підвищують якість трансляції. Розбудова нових 

каналів доставки також відкриває можливості для більш чіткого контролю за станом 

роботи передавального обладнання, яке задіяне в трансляції телерадіопрограм 

АТ «НСТУ». У 2022 році: 

 побудовано та введено в експлуатацію 14 нових цифрових каналів зв’язку; 

 модернізовано для потреб трансляції регіональних телепрограм Суспільного в 

HD-якості 33 цифрових канали зв’язку, що дало змогу на високому технічному 

рівні та з гарантованою якістю доставляти до передавачів телерадіопрограми 

АТ «НСТУ» по всій Україні; 

 завдяки ІР-технології VPN по всій прикордонній території України впроваджено 

доставку радіопрограм безпосередньо до передавачів на випадок відсутності 

живлення в будинках радіо на місцях. 
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АТ «НСТУ» 
2022 

Карта поширення сигналу 
DVB-T2 телеканалів  

«Перший» та  
«Суспільне Культура» 

  

передавачі, що працюють 

передавачі, що не працюють 
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передавачі, що працюють 

запрацювали у 2022 р. 

збільшили потужність у 2022 р. 

передавачі, що не працюють 

Карта поширення програм 
радіоканалу  

«Українське радіо» 

FM-діапазон 

 

АТ «НСТУ» 
2022 
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Карта поширення програм 
радіоканалу  

«Українське радіо» 

СХ-діапазон 
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Карта поширення програм 
радіоканалу  

«Радіо «Промінь» 

FM-діапазон 

 
передавачі, що працюють 

запрацювали у 2022 р. 

збільшили потужність у 2022 р. 

передавачі, що не працюють 

АТ «НСТУ» 
2022 



 

 

 202

 

Карта поширення програм 
радіоканалу  

«Радіо «Культура» 

FM-діапазон 

передавачі, що працюють 

запрацювали у 2022 р. 

збільшили потужність у 2022 р. 

передавачі, що не працюють 

АТ «НСТУ» 
2022 
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КООРДИНАЦІЯ ФІЛІЙ 

РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ДІЙ ЩОДО ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

ТА НАЯВНОСТІ ПОСТІЙНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАГРОЗИ 

Реалізовано заходи щодо забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності 

філій в умовах воєнного стану, зокрема для філій, що розташовані на територіях, в 

адміністративних межах яких у лютому – березні 2022 року відбувалися активні 

бойові дії (РД «UA:Донбас», «Сумська РД», «Харківська РД», «Херсонська РД 

«СКІФІЯ», «Чернігівська РД»). 

З метою оперативного управління фінансами філій та своєчасного забезпечення 

потреб їхньої виробничо-господарської діяльності запроваджено систематичне 

подання філіями інформації щодо: 

 залишків коштів на казначейських та господарських рахунках філій;  

 обсягів та строків надходження фінансування на казначейські рахунки філій; 

 обсягів та строків виплати заробітної плати працівникам філій. 

Для розуміння безпечності місця перебування персоналу філій та його фактичної 

зайнятості з березня 2022 року було запроваджено щоденні, а з квітня 2022 року – 

періодичні (двічі на місяць) звіти щодо: 

 статусу працівників філій у період воєнного стану (простій, дистанційна робота, 

відпустка тощо); 

 фактичного місця перебування працівників філій (із зазначенням регіону та міста, 

а також альтернативних контактних осіб); 

 фактично виконуваної роботи працівниками філій (у тому числі працівниками, які 

працюють дистанційно). 
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Для забезпечення безперервної та безпечної діяльності філій було здійснено аналіз 

наявних та придатних (відповідно обладнаних) для працівників бомбосховищ 

(укриттів) у філіях. 

ПІДГОТОВЛЕНО ПРИМІЩЕННЯ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЦЕНТРУ МОВЛЕННЯ 

 Звільнено кабінети для нового апаратно-студійного комплексу. 

 Облаштовано апаратну в укритті для національного та регіонального 

інформаційних марафонів. 

 Облаштовано резервний ньюзрум радіо та студію інформаційного марафону в 

укритті.  

ПІДГОТОВЛЕНО ПРИМІЩЕННЯ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

РЕЗЕРВНОГО ЦЕНТРУ МОВЛЕННЯ 

 Модернізовано систему безперебійного живлення. 

 Модернізовано ефірну апаратну. 

 Нова ефірна й майданчик для виходу в ефір зі сховища та нова серверна кімната. 

 Новий студійний майданчик марафону. 
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ПІДГОТОВЛЕНО ПРИМІЩЕННЯ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ МОВЛЕННЯ 

 Студія в сховищі: 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

ДОКУМЕНТООБІГ 

Забезпечено стабільний та злагоджений організаційний складник діяльності 

компанії в умовах воєнного стану й фактичного переміщення (переїзд центральної 

дирекції АТ «НСТУ»), зокрема: 

 підготовку та розсилання матеріалів до засідань правління; 

 документообіг вхідної (2 242 листи) і вихідної (2 973 листи) кореспонденції; 

 документообіг внутрішньої службової (2 275 службових записок, інформаційних 

матеріалів тощо) та розпорядчої документації (814 наказів з основної діяльності 

та 24 розпорядження); 

 розсилання внутрішніх нормативних актів, інформаційних матеріалів та 

доведення до відома працівників центральної дирекції та філій інформації про 

заходи / події / новини компанії; 

 редагування всієї вихідної кореспонденції та внутрішньої документації компанії; 

 упорядкування та збереження протоколів засідань Наглядової ради, правління, 

робочих нарад, комісій та робочих груп творчого й адміністративного блоків, 

контентного та проєктних комітетів, мистецьких конкурсів тощо (понад 

400 документів); 

 реєстрацію й упорядкування для зберігання 1 023 договорів та угод (закупівлі, 

послуги, ліцензійні, матеріальна відповідальність, комерційні тощо) і 

195 додаткових угод до них; 

 прийняття на зберігання та забезпечення обліку 2 150 архівних справ за минулий 

період діяльності АТ «НСТУ» (включно з 2019 роком). 

ЕКСКУРСІЇ 

На території телецентру «Олівець» за період з 01 січня до 23 лютого 2022 року було 

проведено 43 екскурсії (включно з експозиціями Музею телебачення та «Відтінки 

України»). Від продажу квитків за відвідування екскурсій було отримано 18 850 грн. 

Через повномасштабне вторгнення рф цей вид діяльності було призупинено. 
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Упродовж року проведено закупівлі брендованої продукції. Організовано отримання 

компанією від благодійних організацій 100 аптечок домедичної допомоги (IFAK). 

Організовано благодійний збір та закупівлю гуманітарної допомоги для працівників 

філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ», що постраждали від окупації. 

ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19 

У лютому, а також у листопаді – грудні організовано виїзди медичних бригад до 

приміщень АТ «НСТУ», завдяки чому першу й другу бустерні дози вакцини від 

COVID-19 отримали майже 500 працівників компанії. 
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ЮРИДИЧНИЙ НАПРЯМ 

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Здійснюються постійний моніторинг і супроводження проєктів документів щодо 

сфери діяльності АТ «НСТУ», зокрема у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону 

України «Про акціонерні товариства». Забезпечено розроблення проєкту нової 

редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (проєкт схвалено рішенням правління АТ «НСТУ» та 

подано на розгляд Наглядовій раді). 

Проаналізовано на відповідність законодавству у сфері діяльності Суспільного 

мовника 30 законопроєктів. 

Щодо законопроєктів, які мають суттєвий вплив на діяльність телерадіокомпанії, з 

урахуванням здійсненого АТ «НСТУ» аналізу було забезпечено направлення 

відповідних звернень до суб’єктів законодавчої ініціативи / органів влади із 

зауваженнями та/або підтримкою законопроєкту. 

ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ОТРИМАННЯ 

СВІДОЦТВ УКРАЇНИ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ 

Протягом 2022 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, теле- та радіопроєктів. 

У зв’язку з реалізацією дизайн-системи бренду Суспільного мовника, розробленої в 

рамках проєкту «Підтримка незалежних медіа в країнах Східного партнерства», у 

2022 році АТ «НСТУ» було подано до Національного органу інтелектуальної 

власності – державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності» – 60 нових заявок для реєстрації прав на знаки для товарів і послуг та 

отримання свідоцтв України на торговельні марки. 

Загальна кількість заявок АТ «НСТУ», яка перебуває на розгляді в державному 

підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності», становить 71. У 

2022 році АТ «НСТУ» отримало 1 свідоцтво України на торговельну марку «12-2». 
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Загальна кількість свідоцтв України на торговельні марки, власником яких на 

сьогодні є АТ «НСТУ», становить 62. 

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 2022 рік перебувало 80 судових справ (49 судових 

справ, які продовжують розглядатися з попередніх років, та 31 судова справа, що 

надійшла у 2022 році), з яких АТ «НСТУ» мало статус позивача в 39 справах, 

відповідача – у 36 справах, третьої особи – у 5 справах. 

Загалом упродовж 2022 року взято участь у понад 200 судових засіданнях, 

переважна більшість з яких відбувалася в режимі відеоконференції. 

ТРУДОВІ СПОРИ 

Протягом 2022 року продовжили розглядатися судові справи за позовними заявами 

звільнених працівників. Крім того, розглядалися судові справи, в яких 

оскаржувалися накази про відсторонення від роботи працівників. 

За вказаний період у провадженні судів перебувало 20 трудових спорів. На користь 

АТ «НСТУ» ухвалено рішення в 14 судових справах (3 судових рішення 

переглядається в апеляційному порядку, 3 – у касаційному). Рішення не на користь 

АТ «НСТУ» ухвалено у 3 судових справах. У суді першої інстанції продовжується 

розгляд 3 судових справ.  

Верховний Суд скасував рішення Київського апеляційного суду та залишив у силі 

рішення Шевченківського районного суду м. Києва, яким підтверджено 

правомірність звільнення АТ «НСТУ» виконавчого продюсера творчого об’єднання 

публіцистичних та соціальних програм. 
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МАЙНОВІ СПОРИ 

У 2022 році розглядалося 27 судових справ майнового характеру.  

У 16 судових справах рішення ухвалено на користь АТ «НСТУ» (1 судове рішення 

переглядається в апеляційному порядку). Рішення не на користь АТ «НСТУ» 

ухвалено в 1 судовій справі. Розгляд інших 10 справ ще триває в суді першої інстанції. 

За результатами розгляду у 2022 році судових справ майнового характеру не 

допущено стягнення з АТ «НСТУ» коштів на загальну суму 1 494 462,62 грн, стягнуто 

на користь АТ «НСТУ» 3 146 757,99 грн, розгляд вимог АТ «НСТУ» на суму 

2 436 614,53 грн ще триває в суді першої інстанції. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.01.2022 позов АТ «НСТУ» до 

державного підприємства «Державний академічний оркестр «РадіоБенд 

Олександра Фокіна» задоволено в повному обсязі. Стягнуто 1 732 907 грн 58 коп. та 

судовий збір у розмірі 25 993,61 грн. 

СПОРИ ЩОДО ЗАХИСТУ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ 

Особи, які вважають, що про них оприлюднено недостовірну інформацію, мають 

право подати позов про захист честі й гідності, спростування недостовірної 

інформації. 

Протягом 2022 року АТ «НСТУ» було учасником 12 справ вказаної категорії. 

У 8 судових справах рішення ухвалено на користь АТ «НСТУ», у 2 – не на користь. 

Розгляд 2 справ триває в суді першої інстанції. В 1 судовій справі вирішується 

питання про відкриття провадження. 

Особливістю розгляду зазначеної категорії справ судами є те, що відповідачами є 

особи, які створили таку інформацію, та особи, які поширили або створили 

можливість поширити таку інформацію. 

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 їх розгляду. Наслідком отримання судового рішення не на 
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користь АТ «НСТУ» є публічне сповіщення твору, створеного власником, у якому 

має бути спростування недостовірної інформації. 

Постановою Київського апеляційного суду від 08.06.2022 рішення суду першої 

інстанції, яким позов було задоволено частково, скасовано та ухвалено в цій частині 

нове, яким у позові Деркача А.Л. до АТ «НСТУ», ГО «ТОМ 14», Курбатова О.С., 

Бігуса Д.С., третя особа: Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, про захист честі, 

гідності та ділової репутації відмовлено. Таким чином, доведено правомірність дій 

АТ «НСТУ». 

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, АТ «НСТУ» підготовлено та подано 4 позовні заяви до Дарницького 

районного суду м. Києва щодо виселення осіб, які втратили право користування 

службовими квартирами. 

Протягом 2022 року продовжувався розгляд 3 цивільних справ за позовними 

заявами АТ «НСТУ» в наведеній категорії, у задоволенні яких відмовлено. 

АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 

До цієї категорії віднесено справи про визнання протиправними та скасування дій 

чи рішень органів державної влади, а також інші справи, що розглядаються 

адміністративними судами. 

За участю АТ «НСТУ» у 2022 році розглядалося 12 адміністративних справ, з яких 

4 – розглянуто на користь АТ «НСТУ», розгляд інших 8 справ триває в суді першої 

інстанції. 

Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду від 11.01.2022 

задоволено позов АТ «НСТУ» до Головного управління ДПС у Кіровоградській 
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області про визнання протиправним та скасування рішення. Визнано протиправним 

та скасовано рішення Кіровоградської ОДПІ Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області від 30.03.2016 № 0010221303 про застосування до філії НТУ 

«Кіровоградська регіональна дирекція» штрафних санкцій. 

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 10.05.2022, залишеним без 

змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.09.2022, 

позов АТ «НСТУ» до Центрального міжрегіонального управління Державної 

податкової служби по роботі з великими платниками податків про визнання 

протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення задоволено. 

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення від 11.04.2019 

№ 0004844406 у частині стягнення суми штрафу. 

ІНШІ СПОРИ 

До зазначеної категорії віднесено справи про скасування рішень державних 

реєстраторів, про визнання права власності, про визнання зобов’язань 

припиненими та інші спори, які не віднесено до наведених вище категорій. 

За участю АТ «НСТУ» впродовж 2022 року розглядалося 6 таких справ, з яких 

3 – розглянуто на користь АТ «НСТУ» (2 справи переглядаються в апеляційному 

порядку), 1 – розглянуто не на користь АТ «НСТУ» (справа переглядається в 

касаційному порядку), розгляд інших 2 справ триває в суді першої інстанції. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.09.2022 позов АТ «НСТУ» до 

ТОВ «Гарант Груп Інвест» про визнання припиненими зобов’язань задоволено. 

Визнано припиненими зобов’язання АТ «НСТУ» за договором № 001/Б про дольову 

участь у будівництві житлового комплексу від 10.12.2002 у зв’язку з неможливістю 

його виконання. 

Подано заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про ймовірне 

порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

міжнародних протоколів у зв’язку з неможливістю поширювати мовником 

інформацію внаслідок обстрілів, ракетних та авіаційних ударів рф по телевежах, 

захоплення об’єктів інфраструктури тощо. 
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ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ 

Стадія примусового виконання судових рішень настає тоді, коли боржники 

добровільно не сплачують кошти на рахунок стягувача. 

Упродовж 2022 року закрито 15 виконавчих проваджень з поверненням виконавчих 

листів. Накази про примусове виконання рішення судів повторно пред’явлено до 

виконання на загальну суму 2 297 650 грн. У вказаних справах вже відкрито 

виконавчі провадження та тривають виконавчі дії.  

Отримано у 2022 році та вперше пред’явлено до виконання 12 виконавчих 

документів на загальну суму 612 974,10 грн. Виконавчі провадження вже відкрито, 

тривають виконавчі дії. У 2 виконавчих провадженнях щодо повернення суми 

сплаченого судового збору на загальну суму 4 540 грн рішення суду виконано та 

кошти надійшли на рахунок АТ «НСТУ». 

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 2022 року АТ «НСТУ» підготовлено та надіслано контрагентам 

7 претензій на загальну суму понад 1 800 000 грн. Контрагенти задовольнили вимоги 

претензій АТ «НСТУ» на суму 358 925 грн.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ, РЕКЛАМИ, СПОНСОРСТВА 

Завдяки активному й 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 2022 році розроблено проєктів / укладено 917 основних договорів на закупівлю 

послуг, товарів, робіт, а також протягом року внесено до них необхідні зміни. 
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У рамках забезпечення виконання статутних завдань АТ «НСТУ» як 

телерадіокомпанії та з метою додержання вимог чинного законодавства в частині 

дотримання авторських і суміжних прав для використання об’єктів інтелектуальної 

власності у 2022 році було підготовлено 464 ліцензійні угоди, 35 договорів з 

учасниками національних відборів на участь у ПКЄ та ДПКЄ. Також у 2022 році було 

укладено 30 меморандумів та договорів про співпрацю. 

Проведено перегляд та аналіз на відповідність вимогам Закону України «Про 

рекламу» рекламної політики АТ «НСТУ» та інших нормативно-правових актів 

236 відеороликів з рекламою та відеоматеріалами телемагазинів, 65 аудіороликів з 

рекламою, 57 відеороликів та 42 аудіоролики із соціальною рекламою. 

ЩОДО СТАТУСУ АКЦІОНЕРА КОМПАНІЇ «EURONEWS S.A.» 

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 «EuroNews S.A.» 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). Одним із пунктів Плану заходів є саме розв’язання питання 

щодо подальшого статусу акціонера компанії «EuroNews S.A.» та дії відповідного 

договору. 

На виконання рекомендацій, викладених в аудиторському звіті, Плані заходів, з 

метою вирішення питання щодо подальшого статусу акціонера компанії «EuroNews 

S.A.» утворено робочу групу з представників АТ «НСТУ» та Наглядової ради 

АТ «НСТУ». Протягом 2022 року проведено 2 засідання робочої групи, підготовлено 

2 протоколи засідань і направлено на адресу компанії «EuroNews S.A.» листи з 

метою отримання необхідної інформації та подальшого розв’язання питання 

можливості й доцільності відчуження акцій «EuroNews S.A.». 

Крім того, представник АТ «НСТУ» брав участь у позачерговій генеральній асамблеї 

акціонерів компанії «EuroNews S.A.». Компанія «EuroNews S.A.» за результатами 

позачергової генеральної асамблеї акціонерів компанії «EuroNews S.A.» повідомила 
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АТ «НСТУ», що всі акції, якими володіла телерадіокомпанія, анульовано. Також 

компанія «EuroNews S.A.» підтвердила, що договір, укладений між АТ «НСТУ» та 

компанією «EuroNews S.A.», під назвою «Зобов’язання про підписку на збільшення 

капіталу» більше не діє, кожна сторона відмовляється від будь-яких прав, дій або 

засобів регресу, які вона може мати щодо цього договору. 

Тож у зв’язку з анулюванням компанією «EuroNews S.A.» всіх акцій, що утворювали 

її статутний капітал, у тому числі й акцій АТ «НСТУ», правління АТ «НСТУ», 

враховуючи рекомендації та пропозиції робочої групи, ухвалило рішення про 

списання акцій компанії «EuroNews S.A.», які посвідчені «Свідоцтвом про внесення 

цінних паперів, 2590 акцій», що підтверджувало право власності АТ «НСТУ» на акції 

компанії «EuroNews S.A.» (рішення правління АТ «НСТУ» від 19.09.2022 № 334). 

Також протягом року забезпечено юридичний супровід цілодобового 

інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом». За 2022 рік опрацьовано на 

відповідність законодавству, завізовано / погоджено 814 наказів АТ «НСТУ» з 

основної діяльності, 5661 наказів з кадрових питань, 24 розпорядження АТ «НСТУ», 

2 965 вихідних листів. 

На виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та з метою забезпечення 

поточної діяльності як центральної дирекції, так і філій АТ «НСТУ», було здійснено 6 

звернень до центрів надання адміністративних послуг щодо внесення відповідної 

інформації до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
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КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

Станом на кінець року загальна кількість працівників, які перебувають у трудових 

відносинах з АТ «НСТУ», становить 3982 особи, з яких у центральній дирекції – 2403 

(2305 – працівники за основним місцем роботи, 80 – за зовнішнім сумісництвом, 18 – 

за внутрішнім сумісництвом), у філіях – 1477 осіб.  

КАДРОВИЙ ОБЛІК 

У центральній дирекції видано 5661 наказ з особового складу, з них: оформлено 

звільнення 394 працівників, оформлено прийняття на роботу 424 працівників. 

Видано розпоряджень про надання відпусток – 3119. 

Видано 113 наказів з особового складу стосовно менеджерів філій і продюсерів філій, 

а також 68 наказів про надання відпусток та інших днів відпочинку.  

За запитом працівників надано 346 довідок про місце роботи для пред’явлення за 

місцем вимоги. 

Опрацьовано 425 пропозицій від керівників самостійних структурних підрозділів 

щодо прийняття працівників на роботу, здійснено перевірку відповідності 

претендента кваліфікаційним вимогам, передбаченим посадовою інструкцією.  

На виконання рішень правління АТ «НСТУ» про оголошення конкурсного відбору 

кандидатів на посади продюсерів філій («Волинська РД», «Житомирська РД», 

«Тернопільська РД», «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», «Черкаська РД») та 

менеджерів філій АТ «НСТУ» («Волинська РД», «Рівненська РД», 

«Тернопільська РД», «Харківська РД», «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР») 

організовано процедуру їх попереднього відбору на підставі отриманих від 

претендентів на посади відповідних пакетів документів. 

Для спрощення та прискорення процесу узгодження документів та їх обробки 

впроваджено електронний документообіг. 
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ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Видано 29 наказів про проходження практики в АТ «НСТУ» студентами вищих 

навчальних закладів. Кількість студентів, які пройшли практику у 2022 році, – 31. 

ВІДРЯДЖЕННЯ  

У 2022 році працівники центральної дирекції АТ «НСТУ» відряджалися в усі області 

України. 

Водночас за 2022 рік працівники АТ «НСТУ» відряджалися до 27 іноземних країн: 

Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії, Китаю, Польщі, Ізраїлю, Іспанії, Данії, 

Швейцарії, Молдови, Туреччини, Румунії, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Боснії і 

Герцеговини, Сполучених Штатів Америки, Грузії, Франції, Великої Британії, Мальти, 

Швеції, Чехії, Литви, Катару, Вірменії. 

За 2022 рік видано наказів про відрядження: 424 – у межах України, 129 – за кордон. 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 

Станом на 31.12.2022 прийнято 118 заяв про надання матеріальної допомоги 

працівникам АТ «НСТУ», з них опрацьовано та видано 92 накази про виплату 

матеріальної допомоги, з яких: 

 на поховання – 43 (загальна сума виплат 318 500,00 грн); 

 при народженні дитини – 5 (загальна сума виплат 97 500,00 грн); 

 у зв’язку з хворобою – 30 (загальна сума виплат 448 500,00 грн); 

 інші підстави – 14 (загальна сума виплат 222 650,96 грн). 

Загальна сума виплат становила 1 087 150,96 грн. 

Порівняно з 2021 роком загальна сума виплат, пов’язаних із наданням матеріальної 

допомоги працівникам, зменшилася на 641 910,94 грн, що пов’язано зі зменшенням 

надходжень коштів у компанії у зв’язку з воєнним станом в Україні. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

Упродовж 2022 року підготовлено 83 листи до територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки про прийняття та звільнення 

військовозобов’язаних працівників АТ «НСТУ», 5 наказів про оповіщення 

працівників АТ «НСТУ» та 5 відповідей на розпорядження територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки. 

Подано до Державного комітету телебачення і радіомовлення України пропозиції 

щодо бронювання працівників. 

ВОЄННИЙ СТАН 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою забезпечення збереження 

особових даних працівників та сталої роботи кадрової служби АТ «НСТУ» 

достроково виконано заплановані на 2022 рік заходи: 

впроваджено автоматизацію більшості кадрових бізнес-процесів за допомогою 

системи електронного документообігу, організовано та проведено оцифрування 

особових справ працівників філій АТ «НСТУ», їхніх трудових книжок; 

підготовлено низку розпорядчих документів щодо визначення робочих місць 

працівників в інших регіонах (відповідних філіях) з метою забезпечення сталого 

функціонування АТ «НСТУ».  
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УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

У 2022 році прийнято 85 заявок на пошук та підбір персоналу в АТ «НСТУ». 
Опрацьовано 7 960 резюме кандидатів на вакантні посади, з них 7 395 резюме – у 
центральну дирекцію, 565 резюме – у філії. Кількість проведених первинних інтерв’ю, 
у тому числі у форматах «one-to-one» та «zoom», з кандидатами на зайняття 
вакантних посад – 3 090. 

У співпраці з міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією «Ernst & 
Young» взято участь у загальногалузевих оглядах заробітних плат, кадрових політик 
та практик за 2022 рік. 

При плануванні нової цільової організаційної структури АТ «НСТУ» проведено 
моделювання фонду оплати праці. 

Продовжено роботу з погашення заборгованості щодо відпусток, які були 
накопичені працівниками з часів роботи державних телерадіокомпаній та перейшли 
у спадок Суспільному мовнику. Загальна кількість днів відпусток, яку використали 
працівники АТ «НСТУ» у 2022 році, становить 98 009 днів. 
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Протягом 2022 року здійснювалося організаційне забезпечення процесів 

преміювання, заохочення й змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ». 

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ТА НАВЧАНЬ 

З початку 2022 року проводилася діяльність відповідно до узгодженого плану 

тренінгів, зокрема в січні – на початку лютого було завершено навчання учасників 

курсу критичного мислення, організованого за сприяння фонду «Відродження», а 

також організовано візити головних редакторів новин регіональних філій до Києва з 

метою обміну досвідом і роботи в мультимедійному ньюзрумі, діяльність якого 

розпочалася в листопаді 2021 року. 

Також було проведено тренінг із монтажу відео для соціальних мереж, розпочато 

тренінги з відеомонтажу за допомогою програмного забезпечення «Avid». Це 

навчання було зупинене у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну та 

продовжено в жовтні 2022 року. 

З початком повномасштабного вторгнення вимушено змінено план тренінгів 

Академії суспільного мовлення: зроблено фокус на навчанні, яке максимально 

сприяє ефективному виконанню трудових обов’язків працівниками під час війни. З 

цією метою були проведені перемовини з партнерами й організовано навчання з 

таких тем: 

 цифрова безпека; 

 висвітлення травматичних подій; 

 як брати інтерв’ю в жертв війни; 

 виготовлення контенту у форматі «Lifeline», який допомагає цивільному 

населенню, що перебуває в стані кризи; 

 підтримання психічного здоров’я; 

 тренінги з безпеки й роботи у ворожому середовищі для журналістів; 

 перша допомога для працівників. 
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Уже з кінця березня, переформатувавши робочі процеси, вдалося відновити 

діяльність Академії суспільного мовлення, і з початку квітня продовжилося навчання. 

Перший тренінг відбувся 10 квітня і був присвячений цифровій безпеці. 

За сприяння BBC Media Action було проведено навчання зі створення контенту 

«Lifeline», метою якого є надання підтримки й допомоги людям, що опинилися в 

кризових ситуаціях. Навчання було проведено онлайн для представників Сумської, 

Харківської та Чернігівської філій. Під час навчання учасники отримали навички зі 

створення контенту «Lifeline», а також обговорили потенційні теми такого контенту 

у своєму регіоні. 

Також було проведено серію ознайомчих вебінарів зі створення контенту «Lifeline» 

за участю представників усіх філій. Окремо варто зазначити про залучення 

представників українських та міжнародних гуманітарних організацій, що сприяло не 

лише ефективній роботі під час вебінарів, а й налагодженню зв’язків представників 

філій Суспільного з представниками гуманітарних організацій. 

У грудні 2022 року розпочато поглиблені тренінги для працівників новинного блоку: 

«Робота з програмним забезпеченням Avid Media Central» та «Основи. Види і техніки 

монтажу на основі Avid MC | cloud UX». Метою тренінгів є надання працівникам 

мультимедійного ньюзруму уніфікованих навичок монтажу з використанням 

програмного забезпечення «Avid». 
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У рамках проведення загальних навчальних сесій для працівників відновилося 

навчання з англійської мови: 

 з березня діє English Speaking Club; 

 з червня продовжилися постійні заняття з англійської мови для групи рівня 

«Intermediate». 

Усі заняття проводилися в онлайн-режимі. 

ТРЕНІНГИ З БЕЗПЕКИ Й РОБОТИ У ВОРОЖОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Маючи на меті надання працівникам навичок роботи в зоні бойових дій, з кінця 

березня велись активні перемовини з донорськими та партнерськими 

організаціями, такими як «Deutsche Welle Akademie», «BBC Media Action», «Фонд 

Фрідріха Науманна за свободу в Україні», «Frontline Club UK», «Репортери без 

кордонів», щодо організації тренінгів з безпеки та роботи у ворожому середовищі 

для журналістів (Hostile Environment Awareness Training), оскільки знімальні 

команди Суспільного в регіонах та Києві щодня висвітлюють наслідки обстрілів у 

своєму регіоні / місті та/або відряджаються на лінію зіткнення для висвітлення 

оперативної ситуації на фронті. 

Тренінг мав на меті підготувати учасників навчання до поїздок та зйомок у зоні 

бойових дій, а також поглибити їхні навички надання першої допомоги й евакуації 

поранених. В окремих випадках були проведені перемовини з партнерами, у 

результаті яких учасники тренінгів були забезпечені тактичними аптечками (IFAK) 

та/або турнікетами для зупинки критичних кровотеч. 
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До практичних занять залучали акторів і реквізит у вигляді штучної крові та штучних 

ран, щоб зробити їх максимально реалістичними, аби в разі реальної небезпеки 

учасники були готові й технічно, й психологічно. Тренінги тривали від 2 до 4 днів та 

були проведені в різних містах України. Загалом було проведено 14 таких тренінгів. 

До участі в навчанні залучено журналістів та операторів, які висвітлюють наслідки 

збройної агресії рф, а також працівників, які супроводжують знімальні групи у 

відрядженнях на лінію зіткнення. Тренінги з безпеки й роботи у ворожому 

середовищі у 2022 році пройшли 130 працівників. 

Перший тренінг з безпеки й роботи у ворожому середовищі відбувся на початку 

травня. Надалі з метою надання можливості якомога більшій кількості знімальних 

команд пройти навчання такі тренінги проводилися двічі на місяць.  

Окремо було підписано договір та проведено навчання з надання першої допомоги 

для адміністративного персоналу компанії. Навчання пройшли 67 працівників у 

Києві та понад 10 працівників у Дніпрі, Миколаєві й Запоріжжі. 

ДИТЯЧА МЕДІАШКОЛА «PMA JUNIORS» 

У межах проєкту «Дитяча медіашкола «PMA Juniors» було проведено: 

 навчальний онлайн-марафон від «PMA Juniors» «Ведучий на YouTube» 

(лютий); 

 воркшопи «Медіадетективи: як створюються новини» (серпень, вересень); 
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 серію воркшопів «Медіадетективи: як створюються новини» (вересень, 

жовтень).  

Метою тренінгів було надання учасникам навичок створення телевізійного 

контенту, а також навичок медіаграмотності та фактчекінгу. 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ АУДИТОРІЇ 

У вересні – жовтні було проведено серію навчальних сесій для жителів м. Одеси та 

вимушених переселенців, під час яких учасники отримали навички 

медіаграмотності, дізналися про основні аспекти одержання допомоги для 

вимушених переселенців, а також створили календар медіаграмотності. 
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ЗАКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

ГРАНТОВА РОБОТА 

 Залучено допомогу від партнерів (підписано угод) на орієнтовну суму 12,9 млн 

доларів США.  

 Серед партнерів АТ «НСТУ» у 2022 році – Європейська Комісія, Sida, Державний 

Департамент США, ЄМС, Латвійська рада суспільних ЗМІ, JICA, NHK International, 

Королівство Нідерландів, Інтерньюз Нетворк, Кімонікс Інтернешнл, SR MDO, СFI, 

Рада Європи, BBC MA, Ісар Єднання, Репортери без кордонів, German Marshall 

Fund of the United States, Європейський Центр Журналістики, Львівський Медіа 

Форум, IMS, МФ «Відродження», Британська Рада тощо. 

 Забезпечено грантовий менеджмент 30 проєктів. 

Підтримано витрати, пов’язані з війною: 

 забезпечення команди засобами захисту та першої допомоги; 

 запуск резервних центрів мовлення; 

 релокацію команди до альтернативного центру мовлення; 

 релокацію студій; 

 проведення тренінгів з безпеки, першої допомоги тощо. 

Підтримано реформування Суспільного мовника під час війни: 

 здійснено перехід у HD; 

 оновлено дизайн-систему; 

 підтримано реформу центрального та регіональних офісів; 

 здійснено часткове технічне оновлення філій та радіо; 

 підтримано розроблення діджитальної екосистеми; 

 розпочато підготовку до капіталізації аудіовізуальних архівів; 

 отримано дослідження для потреб компанії; 

 посилено професійні навички команди; 

 розроблено організаційний дизайн та затверджено нову організаційну структуру; 

 розбудовано гіперлокальну кореспондентську мережу в Сумах, Харкові, 

Чернігові. 
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Підтримано реалізацію контентних проєктів: 

 телевізійні проєкти: «Кримське питання», «Розстріляні авто», «На щиті», 

«Плавильний котел» «Крим. Звільнення», «Тисячолітня війна», «Ізоляція», 

«Патріот міняє професію»; 

 радіопроєкти: «Психологія злочину» (2-й сезон), «Гомін Out», «Що є свобода? 

Діалог із Григорієм Сковородою»; 

 діджитал-проєкти: «Так, я жінка», «Тото 2».  

З початком повномасштабного військового вторгнення рф в Україну забезпечено 

безперервну (24/7) комунікацію з ЄМС та її окремими членами, спрямовану на 

отримання оперативної допомоги та сприяння за технічним, інформаційним, 

гуманітарним, контентним напрямами для забезпечення безперервного мовлення 

та роботи компанії в умовах війни.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

 Забезпечено оперативне донесення інформації про актуальні потреби 

АТ «НСТУ» до ЄМС та компаній-партнерів, що сприяло отриманню близько 600 

найменувань обладнання та комплектуючих від членів ЄМС та приватних 

компаній (BR, Bauer Media Group, BBC, RIEDEL Communications, Arista, WDR, HR, 

ZDF, Czech Radio, SWR, SVT, SR, RBB, ARD Stern, EBU / Euroradio / Eurovision News, 

Grass Valley, Teracom, DW тощо), зокрема забезпечено підтримку щодо 

листування та домовленостей стосовно доставки від німецьких суспільних 

мовників Deutsche Welle та ZDF приладів і технічного обладнання як гуманітарної 

допомоги, а також отриманню від ЄМС 2 терміналів Starlink, 30 телефонів 

«Thuraya» та сім-карток. 

 Триває опрацювання питання отримання допомоги від ЄМС / ЮНЕСКО щодо 

створення архіву воєнного періоду та нагальних потреб підтримки АТ «НСТУ». 

 Забезпечено домовленості з JICA щодо отримання 7 комплектів LiveU 300S-Pro 

та 1 комплекту для фотоапарата з квадрокоптером (триває доставлення 

обладнання). 

 Організовано домовленості щодо допомоги британського уряду та профільних 

організацій стосовно доставки в Україну 15 АМ-передавачів у користування 

Концерну РРТ, що сприятиме підтримці сигналу, зокрема й Суспільного мовника 

(один передавач вже доставлено). 
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 Досягнуто попередніх домовленостей про співпрацю з компанією «LinguisPlay» 

щодо отримання технічної підтримки в субтитруванні контенту Суспільного на 

діджитал-платформах.  

 Укладено наприкінці року між ЄМС, урядом Латвії та АТ «НСТУ» меморандум 

щодо надання допомоги від уряду Латвії на придбання генераторів на 

суму 558 900 євро для забезпечення безперебійного мовлення та робочих 

процесів центрального офісу та філій АТ «НСТУ». 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

 Налагоджено стабільну комунікацію з ЄМС та її членами щодо необхідності 

постійного висвітлення подій в Україні та збереження новин про Україну в топі 

європейських новин. 

 На початку весни 2022 року здійснено супровід забезпечення ретрансляції теле- 

та радіоканалів Суспільного в ефірах інших європейських мовників, а саме: ARD 

(Німеччина), BBC (Велика Британія), BNR (Болгарія), Czech Radio (Чехія), Czech TV 

(Чехія), GPB (Грузія), LRT (Литва), Polish Radio (Польща), Radio Romania (Румунія), 

TVP (Польща), TVR (Румунія), RFI (Франція), RTBF (Бельгія), RTV Slo (Словенія), 

RTVS (Словаччина), SVT (Швеція). 

 Створено пул мовників, яким надано доступ до інформаційних відеороликів про 

боротьбу України з ворогом, вироблених АТ «НСТУ».  

 Збільшено кількість пропозицій української музики на обмінній платформі 

«Єврорадіо». 

 Надано організаційний супровід для реалізації ініціативи Першої леді України 

Олени Зеленської щодо підготовки добірки сучасної української музики для 

використання в ротації музичних радіостанцій мовників – членів ЄМС. 

 Забезпечено супровід прямої трансляції з Метрополітен-опера Концерту для 

України. 

 Забезпечено участь в одночасній радіотрансляції пісні Джона Леннона «Give 

Peace a Chance», до якої долучилися понад 160 суспільних радіомовників з більш 

як 28 країн Європи, та уривків твору Людвіга ван Бетховена «Ода до Радості», що 

прозвучали на понад 59 радіоканалах класичної музики в 33 країнах Європи. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДТРИМКИ 

На підтримку України світовою медіаспільнотою було організовано низку 

благодійних концертів та інших медіаподій. Забезпечено організацію трансляцій цих 

заходів на цифрових платформах Суспільного, а також платформах радіо та 

телебачення: 

 «We for Ukraine» – благодійний концерт, організований грузинським суспільним 

мовником GPB; 

 «Koncert pro Ukrajinu» – від чеського телебачення; 

 «Спеціальний вечір солідарності» – від французького мовника «FranceTV»; 

 «Unis pour l’Ukraine – Le Grand Concert pour la Paix» – міжнародний концерт під 

егідою «FranceTV»; 

 «Molitva za Ukrajinu» – трансляція, організована хорватським мовником;  

 концерт від естонського мовника; 

  «Сильні разом» та «Свобода сяє» – 2 концерти від литовського мовника; 

 концерт «Допомога для України» – від фінського мовника; 

 «Стоїмо з Україною» – від австрійського мовника; 
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 «Об’єднані заради миру: Україна в серці» – від іспанського мовника; 

 «Звук миру» – концерт із Німеччини; 

 «The Unplayed Concert. Ukraine» – благодійний онлайн-концерт провідних 

українських академічних музикантів, що були змушені тимчасово залишити свої 

домівки через російське вторгнення; 

 «День волі: концерт на підтримку захисників України» – благодійний концерт, що 

пройшов у Литві за участю відомих артистів із Литви, Білорусі, України та Польщі; 

 благодійний захід «Концерт для України», що відбувся у Великій Британії; 

 благодійний марафон «Embrace Ukraine» (21.06.2022) – у рамках підготовки події 

забезпечено комунікацію з учасниками Євробачення від Фінляндії (The Blind 

Channel), Нідерландів (S10, Jeangu Macrooy), Австрії (Conchita Wurst) з метою 

організації їх участі в марафоні; 

 міжнародний благодійний концерт-марафон «Save Ukraine — 

#StopWar» відбувся на базі польського суспільного мовника TVP та 

транслювався в щонайменше 20 країнах світу, а також в ефірах усіх телеканалів 

України, що беруть участь в інформаційному марафоні. 

МІЖНАРОДНА АДВОКАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО 

 У рамках членства в Європейській мовній спілці було успішно проведено 

принципово важливу кампанію щодо виключення рф із ЄМС – спочатку з керівних 

органів спілки та проєктів родини Євробачення, а згодом припинення членства. 

 Організовано оперативне реагування та допомогу з боку ЄМС стосовно обстрілу 

телевеж та глушіння сигналу; викрадення журналіста Суспільного Олексія 

Воронцова (ЄМС забезпечила алерти на своїх платформах та звернулася до 

партнерів: EFJ, IFG, SEEMO, CPJ, CoE). 

 Організовано із залученням волонтерів роботу з моніторингу публікацій світових 

видань (включно з платформами ЄМС та суспільних мовників Європи) стосовно 

об’єктивного й неупередженого подання інформації про події в Україні. Також 

було забезпечено комунікацію з виданнями, які некоректно висвітлювали 

інформацію про війну та/або поширювали тези російської пропаганди. Загалом 

було надіслано понад 50 звернень до європейських та світових видань. 

Приблизно кожне п’яте звернення отримало зворотний зв’язок, а позитивних змін 

щодо риторики іноземних видань та медіаорганізацій у питанні висвітлення війни 

в Україні вдалося досягти майже стосовно кожного звернення. 

 Завдяки постійному контакту з групою міжнародних відносин ЄМС у What’sApp 

було забезпечено необхідну комунікацію щодо підтримки АТ «НСТУ» 

компаніями – членами ЄМС та позиції України у війні, розв’язаній рф. 
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 Надано всю необхідну допомогу іноземним журналістам щодо організації 

інтерв’ю з представниками АТ «НСТУ» в резервних центрах мовлення, а також 

необхідну підтримку стосовно створення документальних стрічок японським 

колегам з NHK – «Висвітлення жахів війни – українські журналісти з передової» / 

«Conveying the Horrors of War: Ukraine’s Frontline Journalists». 

 Забезпечено постійну перекладацьку підтримку для організації безперервної 

роботи англомовного акаунта «Suspilne News» у Twitter з метою інформування 

міжнародної спільноти про актуальні події в Україні. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТУПІВ ПРЕДСТАВНИКІВ АТ «НСТУ» 

НА МІЖНАРОДНИХ ПОДІЯХ ТА ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ МЕДІА 

Микола Чернотицький, голова правління 

 березень – інтерв’ю зі швейцарським мовником RTS; інтерв’ю з Радкою Бетчевою, 

керівницею відділу зв’язків з членами групи Центральної та Східної Європи; 

 травень – участь у дискусії «EBU Leaders talk» за участю представників 

організації Червоного Хреста, видань «Politico», «The Economist»; виступ (онлайн) 

на міжнародній конференції «International Public Television Conference – INPUT 

2022»; 

 червень – спікер на спеціальному онлайн-брифінгу Європейської мовної спілки за 

участю медійників Європи та фахівців міжнародного права; спікер на онлайн-

конференції Японського національного пресклубу (Japan National Press Club); 

 липень – виступ на 88-му засіданні Генеральної асамблеї ЄМС;  

 вересень – Міжнародна конференція «Європа Карпат»: виступ під час панелі 

«Суспільні ЗМІ в епоху загроз та їхня співпраця в серці Європи»; 

 жовтень – участь як представника Суспільного мовлення у підписанні 

Меморандуму про співпрацю під час Євробачення-2023; 

 грудень – доповідь на зустрічі групи центрально- та східноєвропейських країн 

ЄМС та участь у виборах на посаду члена Виконавчої ради ЄМС з подальшим 

успішним переобранням. 

Андрій Таранов, член правління 

 травень – учасник обговорення під час щорічної конференції, присвяченої 

радіоіндустрії та її професіоналам з усієї Європи, – «Radiodays Europe 2022»; 
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інтерв'ю малайзійській незалежній радіостанції BFM 89.9 (програма «Pressing 

Matters»); 

 червень – виступ на заході «Voice of PSM»; 

 жовтень – виступ (онлайн) на Аудіовізуальному маркеті (MIA) в м. Римі, Італія; 

 листопад – спікер на онлайн-сесії міжнародного конкурсу освітнього 

аудіовізуального контенту «Японський приз»; 

 листопад – спікер на Форумі з питань спільного виробництва під час 

Міжнародного телевізійного фестивалю «Серце Європи». 

Дмитро Хоркін, член правління 

 травень – спікер на відкритті 28-ї Асамблеї Радіокомітету Європейської мовної 

спілки; учасник обговорення під час щорічної конференції, присвяченої 

радіоіндустрії та її професіоналам з усієї Європи, – «Radiodays Europe 2022»; 

 вересень – спікер на «Ukrainian Media Forum 2022». 

Дмитро Козлов, член правління 

 грудень – презентація в групі «Майбутнє праці» щодо психологічної допомоги 

працівникам АТ «НСТУ». 

Лук’ян Галкін, виконавчий продюсер каналу «Суспільне Культура» 

 листопад – презентація формату протидії російській пропаганді на Креативному 

форумі ЄМС у рамках події «#Медіадні 2022». 

Тімур Мірошниченко, коментатор Пісенного конкурсу Євробачення – 2022 

 травень – домовленості з ЄМС щодо прав на використання для промоції конкурсу 

ПКЄ відео з YouTube-каналу Суспільного з реакцією нашого коментатора на 

перемогу гурту «Калуш Orchestra» на ПКЄ-2022. 

Ангеліна Карякіна, головна продюсерка інформаційного мовлення 

 травень – учасниця дискусій  «#WorldPressFreedomDay: На передовій в Україні», 

організованій Internews і USAID, та «Інформація як суспільне благо – наші 



 

 

 232

журналісти, наша свобода», організованій  ЮНЕСКО. Обидві події проходили в 

рамках відзначення Всесвітнього дня свободи преси; 

 червень – виступ на щорічному заході «DW Global Media Forum» про умови 

роботи журналістів та висвітлення подій в Україні світовими ЗМІ; 

 липень – учасниця конференції ООН, присвяченій ролі медіа в досягненні 

глобальних цілей; 

 серпень – учасниця обговорень під час щорічного форуму «Воєнні 

медіавиклики – 2022» та запуску відеопроєкту «Eyewitness Ukraine»; 

 жовтень – учасниця Новинної асамблеї Європейської мовної спілки, під час якої 

команда Суспільного отримала нагороду Гуннара Гойдаля; 

 листопад – спікерка міжнародної конференції «Суспільні медіа за демократію» та 

VI Українського Жіночого Конгресу. 

Інна Білецька, Алла Садовник, співробітниці редакції розслідувань 

інформаційного мовлення 

 жовтень – презентація фільму «Буча 22» під час фестивалю розслідувальних 

програм у Литві; 

 листопад – презентація фільму «Буча 22» під час Міжнародного телевізійного 

фестивалю «Серце Європи» в Польщі. 

Анастасія Гудима, очільниця Координаційного центру мовлення нацменшин 

 листопад – виступ на пітчингу експертів з документалістики ЄМС у рамках 

фестивалю IDFA з проєктом «Україна ззовні». 

Тетяна Сірук, очільниця напряму закордонного співробітництва  

 травень – інтерв’ю із Зузаною Матейовською, керівником групи IR – для 

щоквартального розсилання групи міжнародних відносин ЄМС; 

 травень – розмова з Ванесою О’ Коннор, керівницею відносин із членами ЄМС під 

час Медіасаміту ЄМС;  

 листопад – розмова з Радкою Бетчевою, головою відносин із членами ЄМС 

Центральної та Східної Європи, на тему «Україна у фокусі» під час пленарного 

засідання групи міжнародних відносин ЄМС. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СУПРОВІД УЧАСТІ СУСПІЛЬНОГО 

В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ 

СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВИЙ КОНТЕНТ 

З метою забезпечення 17.11.2022 на телеканалі «Суспільне Культура» трансляції 

наживо церемонії «Нагороди пам’яті народів», лауреатом якої став громадський діяч 

та політв’язень Мирослав Маринович, було здійснено перемовини для підписання 

угоди з чеським телебаченням.  

ДИТЯЧИЙ КОНТЕНТ  

На початку 2022 року фіналізовано участь АТ «НСТУ» в міжнародному проєкті ЄМС 

виробництва й обміну сюжетних роликів для дітей «Це – я» (2021) та розпочато 

роботу над проєктом «Це – я» (2022).  

Забезпечено комунікацію та домовленості щодо надання для наповнення сітки 

мовлення телеканалу «Суспільне Культура» дитячого освітнього та 

культурологічного контенту (мультфільми чеського мовника, контент ARD, 

документальні та художні стрічки польського мовника, концерти членів IMZ (Unitel 

та Accentus), освітня програма виробництва ВВС «The Word on the Street»). 

МУЗИЧНІ ПРОГРАМИ 

Наприкінці 2022 року було проведено успішні перемовини з ЄМС щодо надання 

АТ «НСТУ» безкоштовних прав та сигналу Новорічного концерту у виконанні 

Віденського філармонічного оркестру. 

ПРОМОЦІЯ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ  

НА РІВНІ СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ ЄМС – KEEP MEDIA GOOD 

До Всесвітнього дня свободи преси (3 травня) ЄМС підготувала новий відеоролик 

кампанії «KeepMediaGood» на підтримку України та для привернення уваги до 

безпеки журналістів, які працюють в Україні під час війни. Ключовий момент – 

відеокадри атаки на київську телерадіовежу, надані АТ «НСТУ». 



 

 

 234

У червні АТ «НСТУ» долучилося до підготовки ролика для промокампанії, 

присвяченої 100-літтю існування суспільного мовлення (синхронізується з ювілеєм 

ВВС), основна ідея якої – показати, що суспільне мовлення супроводжує людину 

протягом всього її життя: інформує, навчає, розважає. АТ «НСТУ» надало 

аудіофайл – фрагмент новин про перебіг війни – для супроводу фрагмента з 

українськими біженцями, які слухають новини з дому. 

НА РІВНІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦЕРЕМОНІЙ 

У травні було організовано урочисту передачу призу від суспільного мовлення Боснії 

і Герцеговини. АТ «НСТУ» отримало спеціальну професійну відзнаку «Печатка 

миру» під час включення зі студії.  

НА ПЛАТФОРМАХ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ ТА ФЕСТИВАЛІВ 

Триває систематична робота щодо пошуку та аналізу міжнародних майданчиків, 

фестивалів та конкурсів для представлення контенту АТ «НСТУ». Оновлено наявну 

базу міжнародних конкурсів та програм шляхом оформлення каталога, який містить 

інформацію про актуальні можливості та історію участі контенту АТ «НСТУ» за 2018–

2022 роки. На регулярній основі обробляються запити від різних платформ 

Суспільного з метою пошуку міжнародних фестивалів під окремі програми / фільми. 

Протягом 2022 року, попри роботу в умовах війни, Суспільному вдалося подати 

21 програму для участі у 19 міжнародних конкурсах та фестивалях (всього 33 заявки, 

з них попередній відбір пройшли 14), а саме: 

 від каналу «Суспільне Культура»: д/фільми «Не бачити / не грішити» (став 

номінантом міжнародного фестивалю східно-українського кіно «Kharkiv 

MeetDocs»), «По частинках», «Жевріння. Бути формалістом» (став номінантом 

міжнародного телевізійного фестивалю «Серце Європи»), д/серіал «Спадок 

Терещенків» (7 серія), д/фільм «Гудаки – не люди»; 

 від діджитал-платформи: м/ф «ТОТО», м/ф «Портал пригод», подкаст «Як ми 

вижили», відеорепортаж «Спортивні об’єкти Чернігова, зруйновані російським 

агресором», стаття «Історія українського стрибуна в висоту Проценка, якому 

вдалося вибратися з окупованої Херсонщини за 40 днів від початку»; 

 від «Радіо «Культура»: д/ф «Втрачене покоління поетів. Забуте ім’я Валентини 

Отрощенко», аудіозапис твору композитора Всеволода Сіренка «Святий Боже», 
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репортаж про виставку «Різдвяні історії Києва», радіосеріал «Психологія 

злочину» (серія «Елвіс»); 

 від Координаційного центру мовлення національних меншин та регіонального 

мовлення: д/ф «Невидима правда», «Наділені добром», «Свої», «Караїмка» (цикл 

«Відтінки України»); 

 від редакції розслідувань інформаційного мовлення: д/ф «Буча 22» (здобув 

1-ше місце на 2-му Міжнародному телевізійному фестивалі «Серце Європи»); 

 від суспільно-політичного мовлення: д/ф «Made in колись», «На щиті». 

Для порівняння: протягом 2021 року Суспільне подало 22 заявки на 16 міжнародних 

конкурсів та фестивалів.  

Слід зазначити, що в травні Суспільне вперше отримало запрошення від 

організаторів Міжнародного форуму композиторів взяти участь у конкурсі. Крім того, 

з огляду на ситуацію в Україні, безпрецедентно, – без сплати обов’язкового внеску. 

Унікальність заходу полягає в представленні музичних творів національних 

композиторів мовниками їхніх країн. За результатами конкурсу музичний твір 

«Святий Боже» композитора Всеволода Сіренка, представлений АТ «НСТУ», 

отримав рекомендацію для використання в ефірі усіма мовниками – учасниками 

заходу. 

Продовжено роботу з пошуку пітчингових можливостей для проєктів АТ «НСТУ». 

Контент АТ «НСТУ» був поданий для участі в пітчингах проєктів (для участі в 

4 пітчингах було представлено 4 проєкти АТ «НСТУ», загальна кількість поданих 

заявок – 6), а саме:  

 Форум з питань пітчингу подкастів ЄМС – подкасти «Ліки від амнезії» («Радіо 

«Культура») та «Як ми вижили» (діджитал-платформи). 

 Пітчингова зимова сесія в рамках засідання експертів з питань документалістики 

ЄМС – проєкти «Олівець та його мешканці» («Суспільне Культура») та «Україна 

ззовні» (Координаційний центр мовлення національних меншин). 

 Форум із спільного виробництва в рамках Міжнародного фестивалю «Серце 

Європи» – проєкт «Україна ззовні». 

 Пітчинг «East Doc Platform» від Інституту документального кіно – проєкт «Олівець 

та його мешканці».  
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Один проєкт («Україна ззовні» Координаційного центру мовлення національних 

меншин) пройшов відбірковий етап та був запрошений до участі у фіналі 

пітчингу – пітчинговій зимовій сесії ЄМС. 

Інформацію про подкаст «Як ми вижили» було включено до інформаційної брошури 

ЄМС як один із прикладів успішних форматів мовлення. 

Загалом за 2022 рік опубліковано запрошення до участі в 19 пітчингових заходах. 

Подання робіт АТ «НСТУ» на зазначені міжнародні заходи сприяє обізнаності 

європейських мовників про актуальний контент та надходженню запитів щодо 

отримання прав на трансляцію відповідного контенту на відповідних територіях 

(Литва, Латвія, Польща). 

Починаючи з другого півріччя 2022 року значно активізовано діяльність щодо 

інтеграції представників АТ «НСТУ» до роботи експертних груп та керівних органів 

ЄМС. 

У рамках цієї роботи було проаналізовано поточну діяльність, склад керівних органів 

та експертних груп ЄМС, визначено коло зацікавлених працівників і перспективних 

кандидатів від АТ «НСТУ», поінформовано про можливості такої співпраці з ЄМС.  

Зокрема, у 2022 році забезпечено участь та/або членство представників АТ «НСТУ» 

в таких керівних органах і робочих групах ЄМС: 

Виконавча рада ЄМС – вищий керівний орган ЄМС – забезпечено участь у 

виборчому процесі як кандидата для голови правління АТ «НСТУ» 

М. Чернотицького, зокрема забезпечено інформаційну підтримку та комунікацію 

щодо участі у виборах до Виконавчої ради, що відбулися двічі в поточному році: 

01 липня 2022 року – у зв’язку з вивільненням двох місць у поточному складі 

Виконавчої ради, та 02 грудня 2022 року – у зв’язку з черговими перевиборами до 

складу ради. Микола Чернотицький обидва рази був обраний до складу Виконавчої 

ради ЄМС та на сьогодні виконує обов’язки члена ради, бере участь очно та заочно 

в засіданнях ради.  

  



 

 

 237

Група керівників з питань комунікацій – об’єднує керівників та фахівців з питань 

зв’язків та комунікацій – забезпечено участь члена правління АТ «НСТУ» 

А. Таранова у події «Розмови з лідерами з питань комунікації: Voice of PSM (червень 

2022 року), що була організована цією групою.  

Група майбутніх лідерів СМ – сприяє розвитку чинних керівників суспільних 

мовників, щоб організації залишалися сучасними й актуальними для аудиторії в 

майбутньому. Учасники групи спільно працюють над підвищенням обізнаності щодо 

питань рівня компетенції керівників суспільних ЗМІ. Забезпечено включення до 

групи головного продюсера регіонального мовлення та головного редактора 

соцмереж редакції діджитал новин. 

Робоча група «Майбутнє праці» для керівників HR-органів мовників-членів, 

представників департаментів міжнародного співробітництва, де розглядаються 

питання про зміни в організації праці в умовах зовнішніх змін (COVID-19, війна, 

широке впровадження технічних передумов для дистанційної роботи та її 

регулювання тощо), – забезпечено включення Д. Козлова, члена правління 

АТ «НСТУ», та досягнення домовленостей про проведення спеціалізованої зустрічі 

цієї групи 15 грудня 2022 року для презентації з питань досвіду психологічної 

допомоги співробітникам під час війни; досягнення попередніх домовленостей щодо 

наступної презентації – Розвитку талантів під час війни у березні 2023 року. 

Huddle Group – ad hoc група – нова робоча група ЄМС з усього спектру питань 

інклюзивності (включаючи гендерні питання, меншини тощо), що збирається за 

потреби для обговорення складних питань та формулювання пропозицій для 

подальшого розгляду Наглядовою групою ЄМС з означених вище питань – 

забезпечено включення до складу групи головного продюсера регіонального 

мовлення. 

Група з питань безпеки мовників – об’єднує фахівців, які опікуються питаннями 

безпеки в організаціях – членах ЄМС з метою обговорення та обміну думками щодо 

актуальних проблем безпеки в медіаорганізаціях та сфері загалом. Представники 

від АТ «НСТУ» взяли участь у навчальному семінарі для співробітників служб 

безпеки. 
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Група експертів з питань документального телевізійного жанру – складається з 

фахівців ЄМС, які працюють у документальному жанрі. Основними напрямами 

роботи групи є відстеження та підтримка поточних проєктів й обговорення 

потенціалу нових. До групи включено представників дирекції телебачення. 

Група міжнародних відносин ЄМС – група, що забезпечує комунікацію та співпрацю 

між компаніями-членами, роботу над спільними проєктами радіо й інших платформ 

мовників – забезпечено участь у виборах і включення до членів групи керівника 

напряму закордонного співробітництва. 

Група з питань дитячих програм ЄМС – об’єднує професіоналів з виробництва 

дитячих програм усієї Європи та за її межами. Забезпечено включення до складу 

групи головного продюсера цифрових платформ та її участь у засіданні виробників 

дитячих програм. 

Ініціатива цифрової трансформації (DTI) – у рамках цієї ініціативи суспільні мовники 

можуть отримати підтримку в процесі своєї цифрової адаптації до сучасних вимог 

медіаринку. Під адаптацією слід розуміти створення цифрової культури, практик, 

процесів і технологій для переосмислення подальшої організації роботи мовника. 

Забезпечено участь керівника напряму інформаційних технологій, отримано 

необхідну інформацію про протоколи організації дистанційної роботи.  

На регулярній основі здійснювалася підтримка користувачів послуг агенції 

«Associated Press» (надання доступу до послуг новим редакторам АТ «НСТУ», 

надання інструкцій з підключення та користування послугами, мовне забезпечення 

вирішення питань зі службою підтримки). 

У другому півріччі відновлено роботу з моніторингу та систематизації публікацій та 

досліджень ЄМС та інформування співробітників Суспільного про найбільш цікаві й 

актуальні з них (забезпечено 6 тематичних розсилань). 

Організовано участь Суспільного мовника в щорічному статистичному опитуванні 

ЄМС щодо ключових показників діяльності медіаорганізацій – членів ЄМС, 

забезпечивши присутність АТ «НСТУ» в публікаціях, звітах та інших матеріалах, які 

публікує ЄМС. 
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Забезпечено збір інформації щодо методів вимірювання аудиторії різних платформ 

у різних країнах світу, ринків подкастів, досвіду мовників роботи з проєктами мовами 

національних спільнот.  

Також забезпечено комунікацію з відповідними іноземними посольствами щодо 

запрошення до участі представників посольств в обговоренні внесення змін до нової 

Концепції мовлення з тематики національних меншин АТ «НСТУ». 

Загалом у 2022 році було забезпечено підготовку й організацію 12 закордонних 

відряджень керівників АТ «НСТУ» з метою участі в таких міжнародних заходах:  

 Медіасаміт ЄМС; 

 88-ма Генеральна асамблея ЄМС; 

 34-та Міжнародна конференція «Європа Карпат»; 

 Другий саміт з питань лідерства для суспільних медіа (організований ЄМС та 

Фондом Конрада Аденауера); 

 навчальний візит до суспільних мовників Швеції в рамках проєкту «Підтримка 

регіоналізації суспільних ЗМІ в Україні»; 

 Спортивна асамблея ЄМС; 

 робочий візит до німецького виробника інноваційних технологічних рішень «Avid 

Technology GmbH»;  

 засідання Виконавчої ради ЄМС; 

 семінар із питань цінностей суспільного мовлення; 

 офіційний прийом Посольства Великої Британії в Польщі, перемовини з ВВС; 
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 Асамблея ЄМС з юридичних і стратегічних питань;  

 офіційний прийом Посольства Великої Британії в Польщі з нагоди 100-річчя ВВС, 

перемовини з ВВС; 

 Аудіовізуальний маркет МІА (онлайн-виступ); 

 пленарне засідання представників міжнародних департаментів мовників ЄМС; 

 Форум з питань спільного виробництва в рамках Міжнародного телевізійного 

фестивалю «Серце Європи»; 

 перемовини з представниками японського агентства «JICA»; 

 Міжнародна конференція «Медіа та війна. Як (не) висвітлювати»; 

 засідання Виконавчої ради ЄМС та 89-те чергове засідання Генеральної асамблеї 

ЄМС; 

 конференція польського суспільного телеканалу TVP World. 

У рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги здійснено ефективну 

комунікацію з органами виконавчої влади щодо забезпечення державної 

реєстрації / перереєстрації таких проєктів, подання звітної інформації щодо 

поточних (піврічних / річних / заключних) моніторингових звітів, зокрема щодо таких 

проєктів: 

 Комплексна технічна модернізація акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» (проєкт за підтримки Держдепу США); 

 Комплексна організаційна трансформація компанії (SIDA); 

 Підтримка регіоналізації Суспільного мовлення в Україні (SIDA); 

 Проєкт розвитку потенціалу Суспільного мовника в Україні (JICA) (забезпечено 

підготовку та подання заключного моніторингового звіту за результатами 

реалізації проєкту); 

 Проєкт розвитку потенціалу суспільного мовника України. Фаза 2 (обговорено та 

узгоджено деталі подальшої співпраці між сторонами). 

Забезпечено супровід підготовки та підписання меморандумів про співпрацю з 

польським телебаченням, польським радіо та з Литовським суспільним мовником 

LRT. Досягнуто попередньої домовленості щодо підписання Меморандуму про 

співпрацю зі Словацьким суспільним мовником RTVS.  
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СЕРВІС 

Для забезпечення безперебійної роботи АТ «НСТУ» у 2022 році було укладено 

122 договори. Після 24 лютого забезпечено евакуацію персоналу та матеріальних 

цінностей компанії. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ ТА НАДІЙНОСТІ ПРАЦІ 

 Виконано косметичні ремонти 64 службових приміщень центральної дирекції 

АТ «НСТУ» загальною площею близько 1280 м². 

 Відремонтовано низку приміщень для комплексу «Укриття», улаштовано 

розподільчі щити, прокладено силові лінії гарантованого живлення, кабельні 

лотки. 

 Змонтовано комплексну систему підвісів, освітлювальних «ферм» в АСБ-3, АСБ-4 

і комплексі «Укриття» для подальшого монтажу студійного світла та іншого 

обладнання, задіяного у виробництві.  

 Проведено заміну внутрішніх електричних мереж, заміну освітлення, розроблено 

та змонтовано щит АВР в АСБ-7 та АСБ-8. 

 Проведено заміну труб холодного водопостачання вводів № 1, 2, які перебували в 

аварійному стані. Також у приміщенні підвалу було проведено часткову заміну 

трубопроводів системи пожежогасіння. 

 Виконано технічний супровід при проведенні монтажних робіт кліматичного 

обладнання, створено технологічні температурні режими в гермозоні, ефірній 
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апаратній, студії «Бункер», приміщеннях радіо альтернативного центру 

мовлення, також в офісних приміщеннях будівель центральної дирекції 

АТ «НСТУ». Встановлено 22 кондиціонери типу «спліт-система» в офісних 

приміщеннях АТ «НСТУ». 

 Улаштовано систему газового пожежогасіння в гермозоні альтернативного 

центру мовлення.  

 Встановлено нові металопластикові вікна в офісних приміщеннях (загалом 

46,7 м²) та в студії «Укриття», металопластикові перегородки у студії «Бункер», 

гермозоні альтернативного центру мовлення. 

 Відновлено 128 м² внутрішнього скління, що було пошкоджене ударною хвилею 

від ракетного обстрілу столиці. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНИМ ЖИВЛЕННЯМ 

 Прокладено кабельні лотки для інженерних мереж та лінії гарантованого 

живлення для зарядних пристроїв радіостанцій. 

 Прокладено мережі гарантованого живлення від щитової комплексу «Ньюзхаус» 

до розподільчої щитової АСБ-3, АСБ-4, що дало змогу реалізувати тимчасове 

підключення студійного, серверного та іншого технологічного обладнання, 

задіяного у виробництві. 

 Улаштовано мережу гарантованого живлення, проведено технічне 

обслуговування UPS «General Electric» LP60; перемотування обмотки статора 

двох двигунів охолоджувальних вентиляторів, виконано заміну та калібрування 

акумуляторних батарей; улаштовано силові та розподільчі щити у всіх 

приміщеннях, задіяних у виробництві теле- та радіоконтенту; налаштовано для 

роботи в автоматичному режимі та підключено до мережі гарантованого 

живлення дизельний генератор на базі автомобіля «MAN». Також улаштовано 

окрему мережу гарантованого живлення для АСБ-5, безперебійного 

виробництва регіонального марафону.  

 Проведено технічне обслуговування 5 бензинових генераторів, які були передані 

як гуманітарна допомога. Обладнання працює у філіях АТ «НСТУ» та для виїзних 

знімальних груп. Проведено всі необхідні інструктажі щодо експлуатації та 

технічного обслуговування обладнання. 

 Проведено технічний супровід з улаштування мережі гарантованого живлення 

(ДБЖ) в резервному центрі мовлення (проведено заміну акумуляторних батарей, 

калібрування та налаштування ДБЖ). 
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ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Придбано два автомобілі «Renault Duster», які передано у філії «Харківська РД» 

та «Чернігівська РД». 

 Укладено договори на сервісне гарантійне обслуговування автомобілів, договір 

на проведення капітального ремонту трьох пасажирських автомобілів та договір 

щодо поточного ремонту автомобілів.  

 Укладено договір та проведено брендування службових автомобілів. 

 У зв’язку з передаванням частини вантажних та пасажирських автомобілів для 

потреб Збройних Сил України було переобладнано два автомобілі «AVIA A21» для 

забезпечення вантажних перевезень та інших виробничих потреб компанії. 

 Технічно переоснащено автомобіль «Ford Expedition» (встановлено газобалонне 

обладнання), який використовується для відряджень у зону бойових дій. 

 Відремонтовано та передано для потреб філій два автомобілі: «Ford Focus» – 

«Дніпровській РД», «Daewoo Lanos» – «Херсонській РД «СКІФІЯ».  
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БЕЗПЕКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО 

ВТОРГНЕННЯ РФ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 

 Організовано евакуацію співробітників телерадіокомпанії, технічного 

обладнання та особових справ для подальшого розгортання запасного пункту 

мовлення.  

 Проведено в установленому порядку процедури закупівлі обладнання та 

здійснено монтаж на території альтернативного центру мовлення системи 

контролю доступу (СКУД) та багатоканальної цифрової системи 

відеоспостереження.  

 Організовано роботу з охорони (оборони) АТ «НСТУ» як об’єкта, що має 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави, із залученням до охорони 

в особливий період сил та засобів Національної гвардії України. 

 Організовано та забезпечено в перші дні роботи запасного пункту мовлення 

належне й цілодобове доставлення працівників телерадіокомпанії до місця 

роботи.  

 Здійснено неодноразові відрядження до філій, що розташовані в безпосередній 

близькості до зони ведення бойових дій, з метою супроводження журналістів 

телерадіокомпанії та доставлення гуманітарної допомоги співробітникам 

регіональних дирекцій, які постраждали від російської агресії.  
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 Організовано охорону будівлі філії «Херсонська РД «СКІФІЯ» співробітниками 

Управління поліції охорони в перші дні після звільнення м. Херсона від окупації та 

доставлено вантаж гуманітарної допомоги (речей першої необхідності) для 

місцевих штатних співробітників телерадіокомпанії. 

 Проведено роботи з обладнання будівлі центральної дирекції системою 

контролю доступу та відеоспостереження, з інтеграцією зі встановленою раніше 

системою.  

 Розгорнуто систему альтернативного оперативного зв’язку між структурними 

підрозділами і керівництвом телерадіокомпанії за допомогою портативних 

радіостанцій та зовнішнього ретранслятора з незалежним живленням, що 

забезпечує стабільний зв’язок навіть в умовах перебоїв постачання 

електроживлення та мобільного зв’язку. 

ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

АТ «НСТУ», ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

 Проведено понад 100 перевірок партнерів компанії та кандидатів на посади в 

компанію, під час яких завчасно виявлено в декількох безпекові та репутаційні 

ризики, що могли настати для АТ «НСТУ».  

 Здійснено неодноразові відрядження до філій Суспільного, зокрема в місця 

підвищеної небезпеки, проведено 165 вступних інструктажів для 

новопризначених працівників щодо ознайомлення зі змістом Положення про 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «НСТУ». 

 Сформовано відповідні відомості в паперовій та електронній формі про об’єкти 

критичної інформаційної інфраструктури АТ «НСТУ». 

 Підготовлено та затверджено Рішення робочої групи щодо віднесення 

АТ «НСТУ» до об’єкта критичної інфраструктури IV категорії критичності 

(оформлено актом). 

 Перенесено: сервери відеоспостереження – до іншої серверної комплексу 

«Ньюзхаус» із сучаснішими системами безперебійного захисту, 

переналаштовано камери відеоспостереження; сервери системи СКУД – до 

надійнішої серверної, переналаштовано всі контролери. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

 Введено в експлуатацію системи автоматичної пожежної сигналізації, 

автоматичного пожежогасіння, оповіщення про надзвичайні ситуації та 

управління евакуацією людей.  

 Розроблено проєктно-кошторисну документацію для обладнання будівель 

системами автоматичної пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, 

оповіщення про надзвичайні ситуації й управління евакуацією людей. 

 Налагоджено ефективний та оперативний зв’язок з відповідальними особами 

філій АТ «НСТУ» з охорони праці та пожежної безпеки, сформовано відповідні 

зведені дані з пропозиціями поліпшення у філіях стану охорони праці й пожежної 

безпеки (організаційні та з відповідним фінансуванням).  

 Постійно здійснюється контроль щодо проведених перевірок контролюючими 

органами стану дотримання філіями законодавства з питань охорони праці та 

пожежної безпеки. 

 Проведено дві перевірки філій АТ «НСТУ» щодо дотримання законодавства з 

питань охорони праці та пожежної безпеки. 
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

ТА МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 

На початку 2022 року, напередодні широкомасштабного вторгнення рф, було 

проведено низку заходів оборонної сфери діяльності, зокрема узгоджено алгоритм 

дій для забезпечення діяльності в умовах особливого періоду та виконання 

мобілізаційних завдань (у тому числі з використанням резервних баз мовлення), 

командно-штабне тренування з керівним складом АТ «НСТУ», тренування щодо 

укриття персоналу в спорудах цивільного захисту за сигналом «Повітряна тривога».  

Після введення воєнного стану в Україні вжито заходів для переведення АТ «НСТУ» 

до діяльності в таких умовах, а саме:  

 забезпечено охорону й оборону всіх об’єктів АТ «НСТУ» підрозділами 

Національної гвардії України;  

 приведено до готовності використання за призначенням захисних споруд 

цивільного захисту АТ «НСТУ», зокрема встановлено відеоспостереження, 

телефонний зв’язок, проведено інтернет, оновлено інвентар; 

 закуплено необхідне інженерне обладнання, медичне обладнання та медичні 

препарати тощо з метою належного функціонування сховищ й укриттів і 

життєзабезпечення працівників АТ «НСТУ» під час перебування в захисних 

спорудах під час оголошення повітряної тривоги; 

 обладнано аптечки першої медичної допомоги й організовано залучення 

медичного персоналу для надання першої медичної допомоги в разі необхідності 

в захисних спорудах; 

 організовано укриття працівників АТ «НСТУ» в підготовлених захисних спорудах; 

 встановлено прямий зв’язок із черговим диспетчером КМДА щодо оповіщення 

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Протягом року здійснювалася постійна взаємодія з Міністерством оборони, 

Міністерством внутрішніх справ, ДСНС, Нацгвардією, Держкомтелерадіо, 

Держрезервом, а також із місцевими органами державної влади, включно з КМДА, 

щодо питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи.  
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

Метою антикорупційної діяльності в АТ «НСТУ» є досягнення прогресу в запобіганні 

та протидії корупції, а також злагодженості й системності антикорупційної діяльності 

всіх посадових осіб телерадіокомпанії та її структурних підрозділів. 

Суспільний мовник, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей та 

доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну 

ділову репутацію, а також в інтересах своїх працівників і ділових партнерів всебічно 

сприяє тому, щоб працівники й посадові особи АТ «НСТУ» у своїй внутрішній 

діяльності, у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами 

керувалися принципом нульової толерантності до корупції в будь-яких її формах і 

проявах, вживали всіх передбачених законодавством й Антикорупційною 

програмою АТ «НСТУ» заходів щодо запобігання, виявлення, протидії корупції та 

пов’язаним з нею діям. 

У зв’язку з втратою чинності рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 «Про затвердження Типової 

антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194, та з метою приведення Антикорупційної 

програми АТ «НСТУ» у відповідність до нової Типової антикорупційної програми 

юридичних осіб, затвердженої наказом Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21 «Про затвердження Типової 

антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 31.12.2021 за № 1702/37324, розроблено нову редакцію 

Антикорупційної програми АТ «НСТУ», яку було затверджено рішенням правління, 

схвалено рішенням Наглядової ради та введено в дію відповідним наказом 

АТ «НСТУ». 

За звітний період проведено: 

 343 інструктажі / роз’яснення для новопризначених працівників щодо 

ознайомлення зі змістом Антикорупційної програми АТ «НСТУ» та вимогами 

Закону України «Про запобігання корупції»; 
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 1 перевірку на підставі звернення громадянина, за результатами якої надано 

відповідь у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян. 

 Упродовж року постійно здійснювалися антикорупційні перевірки: 

 ділових партнерів телерадіокомпанії (у тому числі у сфері закупівель); 

 кандидатів на вакантні посади в телерадіокомпанії; 

 щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів під час вчинення правочинів. 

Результати перевірок доводилися до відома їх ініціаторів. 

Пріоритетом антикорупційної діяльності в телерадіокомпанії визначено запобігання 

поширенню корупційних практик, усунення корупційних ризиків шляхом залучення 

відповідальних осіб за реалізацію Антикорупційної програми АТ «НСТУ», зокрема й 

у філіях. Регулярно проводяться необхідні й актуальні тренінги / практикуми для 

посадових осіб АТ «НСТУ». 

Працівники телерадіокомпанії, залучені до реалізації Антикорупційної програми 

АТ «НСТУ», впроваджують зрозумілі й ефективні стандарти діяльності, які 

розроблені телерадіокомпанією та базуються на обґрунтованих вимогах, ресурсній 

достатності та захищеності від втручання. 
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КОМПЛАЄНС 

Протягом року на постійній основі здійснювався моніторинг відповідності діяльності 

та процесів телерадіокомпанії чинному законодавству, внутрішнім документам й 

етичним нормам АТ «НСТУ». 

У 2022 році скарг стосовно недотримання чинного законодавства, внутрішніх 

документів (включно з Політикою гендерної рівності та недискримінації АТ «НСТУ») 

й етичних норм АТ «НСТУ» не надходило.  

Порушень чинного законодавства, внутрішніх документів (включно з Політикою 

гендерної рівності та недискримінації АТ «НСТУ») й етичних норм АТ «НСТУ» не 

виявлено.  

З огляду на відсутність виявлених випадків порушень етичних норм у компанії 

засідання комісії з етики АТ «НСТУ» у 2022 році не проводилися. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

У 2022 році продовжено роботу стосовно формування культури управління 

ризиками, яка передбачає дотримання визначених АТ «НСТУ» принципів, правил і 

норм, спрямованих на інформування всіх працівників компанії щодо прийняття 

ризиків та управління ризиками й організацію системи управління ризиками. 

Система управління ризиками Суспільного мовника ґрунтується на розподілі 

обов’язків між підрозділами компанії із застосуванням моделі трьох ліній захисту, що 

передбачає управління ризиками на рівні бізнес-процесів (І лінія захисту), 

забезпечення ефективності функціонування системи управління ризиками й 

незалежне оцінювання (ІІ лінія захисту) та оцінювання ефективності системи 

управління ризиками (ІІІ лінія захисту). 

Організовано процедури збору інформації, аналізування, оцінювання, моніторингу, 

контролю та звітування щодо дотримання величини ризик-апетиту, визначеного 

Декларацією схильності до ризиків АТ «НСТУ». 

З огляду на проведення навчання за програмою підготовки ризик-координаторів 

АТ «НСТУ» та впровадження централізованої інформаційної бази даних 

започатковано роботу щодо збору, накопичення та систематизації даних стосовно 

ризикових подій АТ «НСТУ». 

Продовжено імплементацію процедур, спрямованих на формування сталості 

процесів управління ризиками проєктів, обов’язковим складником яких є план 

управління ризиками проєкту, що передбачає його спільне опрацювання 

представниками відповідальних структурних підрозділів компанії. 
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ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ 

Головний результат – забезпечено безперервне мовлення та виробництво під час 

повномасштабної війни завдяки напрацьованому до 24 лютого плану організаційно-

технічних заходів, який успішно вдалося реалізувати. 

РОЗБУДОВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЦЕНТРУ МОВЛЕННЯ  

У надзвичайно стислі строки вдалося побудувати технологічний центр у складі 

багатоканального ефірного комплексу, апаратно-студійного комплексу та офісного 

центру. 

Багатоканальний ефірний комплекс забезпечує мовлення національних каналів 

«Перший» та «Суспільне Культура», технічного регіонального каналу і за потреби 

здійснює мовлення регіональних каналів. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЦІЛОДОБОВОГО МОВЛЕННЯ 

СУСПІЛЬНОГО  

 Застосовано власний супутниковий аплінк, який дає змогу розповсюджувати 

сигнали безпосередньо на передавачі Т2 «Зеонбуду». 

 Забезпечено вихід в ефір з ефірного комплексу альтернативного центру 

мовлення вже з 27 лютого 2022 року. 

 Забезпечено виробництво національного інформаційного марафону «Єдині 

новини #UAразом» з 28 лютого 2022 року (з другого кварталу відбувається 

почергово змінами з комплексу «Ньюзхаус» у м. Києві та АСК альтернативного 

центру мовлення).  

 Забезпечено виробництво регіонального марафону «Суспільне. Спротив» 

(відбувається почергово змінами з АСК з резервних центрів мовлення).  

 Побудовано глобальну СКМ-мережу на базі альтернативного центру мовлення. 

 Побудовано та технічно оснащено ІТ-систему АСБ-5, АСБ-6 «Цоколь», АСБ 

«Спорт», ефірної апаратної «Культура» альтернативного центру мовлення. 

 Технічно переоснащено ІТ-систему АСБ-2, ефірної апаратної, центральної 

апаратної альтернативного центру мовлення. 

 Впроваджено SIP-телефонію на базі «Asterisk» відповідно до загального плану 

побудови єдиної інтегрованої телефонії між резервними центрами мовлення. 
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 Розгорнуто бездротову мережу на базі обладнання «Ubiquity» для забезпечення 

потреб користувачів та виробничих потужностей. 

 Побудовано резервний ефірний центр та нову АСБ в регіональному центрі 

мовлення. Відпрацьовано відповідні регламенти переключення мовлення між 

резервними центрами мовлення, які були вже неодноразово задіяні, у тому числі 

під час блекаутів. 

 Побудовано центр виробництва на базі регіонального центру мовлення. 

 Забезпечено остаточне переведення мовлення всіх каналів Суспільного в HD. 

19 серпня вже в оновленій HD-якості регіональні канали Суспільного 

ексклюзивно транслювали боксерський поєдинок Усик – Джошуа. 

 Забезпечено виробництво та трансляцію всіх матчів Чемпіонату світу з футболу 

в Катарі. 

 Забезпечено стале функціонування найважливіших технологічних комплексів 

компанії в резервних центрах мовлення під час блекаутів. Комплекси забезпечені 

гарантованим живленням за допомогою джерел безперебійного живлення та 

дизель-генераторів (автономність становить 72 год, напрацьовано відповідні 

регламенти дій).  

 Забезпечено новою технікою Херсонську РД «СКІФІЯ», яка наразі функціонує як 

опорна точка присутності та життєзабезпечення для компанії та співробітників. 

 Триває поетапна реалізація комплексного проєкту «Релокація АСК».  

 Триває розбудова багатоканального ефірного комплексу, у тому числі 

перенесення мовлення з філій. 

 Отримано довгострокові обчислювальні ресурси від партнерів – технологічних 

гігантів Microsoft та Amazon.  

 Отримано 43 примірники програмного забезпечення від Adobe, 20 примірників 

від VMix тощо.  

 Триває реалізація низки грантових проєктів. Укладено договори на побудову 

нових архівів телебачення та радіо. Розпочато багаторічний грантовий проєкт 

JICA (фаза 2) на розбудову резервного центру операційної діяльності. 

ЄДИНА БАЗА ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Забезпечено інтеграцію та синхронізацію бази даних кадрового обліку ERP-системи 

з глобальним каталогом користувачів. Це дало можливість автоматизувати процес 

створення облікових даних користувачів та наповнення метаданих на кшталт 



 

 

 254

структурного підрозділу, посади, номера телефону та автоматичного припинення 

доступу до інтегрованих інформаційних систем при звільненні працівника. 

Верифікований глобальний каталог користувачів дав змогу розпочати інтеграцію 

наявних систем аутентифікації з новими інформаційними системами за єдиним 

стандартом. Це дає можливість використовувати один акаунт для доступу до 

інтегрованих інформаційних систем та робочих місць, таких як: 

 офісні ПК та ноутбуки; 

 хмарні служби «Microsoft365»; 

 доступ до системи ERP; 

 доступ до СЕД. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

MICROSOFT 365  

У 2022 році активно впроваджувалася хмарна корпоративна платформа 

«Microsoft 365». Це комплексне рішення для створення сучасного робочого місця 

для підвищення ефективності співробітників та роботи в будь-якому місці й на будь-

якому пристрої. Станом на 31 грудня платформа інтегрована з нашими 

інформаційними системами та налічує 1968 персоніфікованих акаунтів користувачів.  

Виконано проєкт міграції поштових сервісів на хмарну платформу «Microsoft 

Exchange Online», що забезпечило стабільну та безперешкодну роботу поштового 

сервісу протягом 2022 року, захищеність від усіх типів атак та доступність з будь-

якої точки світу. 

Продовжується міграція документів та інших типів файлів користувачів у «Onedrive» 

та «Sharepoint». Використання хмарного сховища дає змогу контролювати 

версійність, забезпечити гранульований доступ та спільну роботу користувачів над 

одним документом одночасно. Загальна кількість збережених документів різних 

типів становить понад 630 тис. файлів. 

Як корпоративний стандарт онлайн-нарад використовується «Microsoft Teams», що 

дає змогу забезпечити просту організацію онлайн-зустрічей, колективну взаємодію 

в робочих групах та спільну роботу над проєктами в одному інтерфейсі. 

MICROSOFT AZURE 

Використання хмарної платформи «Microsoft Azure» дало змогу побудувати 

захищену гібридну ІТ-інфраструктуру та забезпечити роботу користувачів з 

інформаційними системами з будь-якої точки світу. Триває розбудова гібридної ІТ-

інфраструктури для забезпечення роботи користувачів як локально в офісі, так і 

дистанційно. У стислі строки забезпечено міграцію інформаційних систем у хмару 

та дистанційну роботу користувачів з будь-якої точки світу без необхідності 

встановлення додаткового ПЗ з будь-якого пристрою. 
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РОЗБУДОВА ОФІСНОЇ МЕРЕЖІ 

У короткі строки спроєктовано та розгорнуто нову структуровану кабельну мережу 

на 800 мережевих портів у будівлях АТ «НСТУ». 

З метою побудови локальної мережі використовувалися комутатори «Cisco» для 

забезпечення стабільності роботи всіх сервісів та додаткового мережевого 

обладнання, такого як бездротові точки, системи безпеки та ін. 

Забезпечено покриття централізованою бездротовою мережею в основних локаціях 

та продовжується розгортання нових точок доступу. 

Впроваджується цифрова SIP-телефонія, яка дає змогу використовувати як 

традиційні телефонні апарати, так і програмні клієнти на будь-яких пристроях. 

СЕД «MEGAPOLIS» 

Завершено впровадження в АТ «НСТУ» системи електронного документообігу. 

Систему аутентифікації СЕД інтегровано з глобальним каталогом, що дало змогу 

спростити адміністрування користувачів та забезпечити можливість автоматичного 

відключення співробітників при офбоардингу.  

Впроваджено мобільний додаток, який суттєво спрощує роботу користувачів з 

документами в мобільному режимі. Зручний інтерфейс забезпечує можливість 

швидко делегувати, погоджувати та візувати документи. 

БАЗОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ BAS ERP 

 автоматизовано нарахування заробітних плат у центральній дирекції;  

 автоматизовано нарахування заробітних плат у філіях; 

 налаштовано модуль «Реєстр договорів»;  

 налаштовано модуль «Архів договорів»; 

 налаштовано модуль «Регламентована звітність»; 

 виконано базові налаштування модуля «Авансова звітність»; 

 налаштовано модуль «Банк»;  

 налаштовано модуль «Рух грошових коштів»; 
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 реалізовано наскрізну аналітику в розрізі нарахування заробітної плати; 

 реалізовано механізм автоматичного розсилання співробітникам розрахункових 

листів із заробітної плати; 

 реалізовано механізм єдиного входу в систему, синхронізацію з глобальним 

каталогом та BAF ERP; 

 інтегровано між собою системи СКУД (система контролю входу), BAF ERP та 

глобальний каталог, що забезпечує новий рівень безпеки системи доступу. Нові 

користувачі автоматично з’являються в системі при прийнятті на роботу та 

автоматично відключаються при офбоардингу; 

 розроблено Telegram-бот для отримання оперативної звітності кадрового обліку 

з BAF ERP. 

ЗАБЕЗПЕЧЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ ІНШИХ ПРОЄКТІВ 

 проведено редизайн сайту «eurovision.ua» в корпоративному стилі;  

 спроєктовано та реалізовано архітектуру, яка витримує пікові навантаження під 

час проведення прямих трансляцій;  

 як резервний плеєр прямих трансляцій спроєктовано архітектуру медіасервісів 

на базі «Microsoft Azure Media Services» – завдяки модульності архітектури 

можливо масштабувати потужності сервісу під будь-які навантаження; 

 впроваджено сучасну систему кіберзахисту, яка надійно захищає сайт від DDoS-

атак зловмисників та забезпечує стабільність роботи сайту;  

 реалізовано систему «Zero Trust» для підвищення безпеки роботи з контентом;  

 щодо автоматизації процесів управління ризиками (створено базу даних 

інцидентів); 

 щодо автоматизації підписання договорів в онлайн-режимі між контрагентами й 

АТ «НСТУ». 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ 

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ 

З метою реалізації діяльності АТ «НСТУ» з дотриманням законодавства України:  

 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 за КПКВК 

3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії 

України» на 2022 рік; 

 підготовлено пропозиції до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 

КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії 

України» за 2021 рік; 

 підготовлено пропозиції для внесення змін до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 

2022 рік; 

 підготовлено пропозиції до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік;  

 здійснено розрахунки до проєкту бюджету АТ «НСТУ» на 2023 рік, зважаючи на 

норми статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України» та Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;  

 забезпечено формування звітів про виконання фінансового плану та щодо 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 

підтримки АТ «НСТУ»; 

 здійснено внесення змін до плану використання бюджетних коштів та 

помісячного розподілу асигнувань з урахуванням потреб АТ «НСТУ» та на 

виконання чинного законодавства України. 

З метою обліку обсягів власного виробництва та мовлення:  

 складено план обсягів виробництва власного продукту для всіх платформ 

АТ «НСТУ» на 2022 рік; 

 підготовлено щорічний та квартальні звіти про фактичне виконання плану обсягів 

мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ», про фактичне виконання 

плану обсягів виробництва АТ «НСТУ» та прем’єрного розміщення; 
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 здійснено планування та облік фактичних видатків для забезпечення 

виробництва творчих проєктів за напрямами, затвердженими розподілом обсягів 

видатків. 

З метою забезпечення формування штатного розпису й структури АТ «НСТУ»: 

 забезпечено підготовку та подання на затвердження правління штатного 

розпису й структури АТ «НСТУ» з 01.03.2022 відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»; 

 здійснювалося внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» 

протягом року задля сталого функціонування компанії в умовах воєнного стану 

та для впровадження нової організаційної структури. 

З метою виконання важливих завдань і здійснення операційної діяльності протягом 

року самостійно та в тісній співпраці з іншими підрозділами: 

 проводилися розрахунки в різних розрізах при підготовці відповідей на запити 

народних депутатів, держустанов та організацій для забезпечення доступу до 

публічної інформації; 

 здійснювалося формування й подання регламентованої та управлінської 

звітності за різними напрямами, проводилося прогнозне моделювання для 

оптимізації витрат, вносилися коригування до планів, здійснювалися 

розроблення та підготовка змін до внутрішніх нормативних документів і ведення 

реєстрів за різними розрізами обліку. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ЗА 2021 РІК 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» АТ «НСТУ» зобов’язане проводити аудит фінансової звітності та 

забезпечити її оприлюднення разом з аудиторським звітом на сайті компанії.  

У 2022 році для успішного проведення аудиту здійснено: 

 складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

 призначення координатора для опрацювання запитів аудиторської компанії та 

формування коректних відповідей на них; 

 опрацювання великого обсягу інформації (у тому числі від філій) для підготовки 

достовірних та якісних відповідей аудиторській компанії; 

 розміщення фінансової звітності АТ «НСТУ» разом з аудиторським висновком на 

сайті компанії. 

За результатами ефективно проведеної роботи аудиторська компанія ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ 

БІ ЮКРЕЙН» надала позитивний висновок щодо відповідності фінансової звітності 

АТ «НСТУ» за 2021 рік Міжнародним стандартам фінансової звітності. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ КОМПАНІЇ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

Незважаючи на активні воєнні дії в лютому – березні 2022 року, здійснювалася 

безперебійна робота щодо забезпечення нарахування та виплати заробітної плати, 

оплати термінових та важливих платежів. Крім цього, додатково здійснювалися 

нарахування та виплата заробітної плати для 5 філій АТ «НСТУ» («РД UА: Донбас», 

Херсонська РД «СКІФІЯ», «Сумська РД», «Харківська РД», «Чернігівська РД») у 

містах, які постійно перебували під обстрілами з боку рф. Місто Херсон на початку 

березня 2022 року було окуповано ворогом.  
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Попри введений режим воєнного стану, упродовж 2022 року забезпечено своєчасне 

подання фінансової, бюджетної, статистичної та податкової звітності, проведено 

щорічну інвентаризацію, розроблено ключові та планові документи, необхідні для 

стабільної та ефективної діяльності компанії, зокрема: 

 розроблено Порядок розрахунку, формування та обліку забезпечень для оплати 

відпусток в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України», який узгоджено з усіма залученими підрозділами компанії та 

затверджено рішенням правління АТ «НСТУ»; 

 розроблено проєкт Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для 

проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», який узгоджено 

з усіма залученими підрозділами компанії, схвалено рішенням правління 

АТ «НСТУ» та направлено на розгляд Комітету з питань аудиту Наглядової ради 

АТ «НСТУ». 
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ТЕНДЕРНІ ПРОЦЕДУРИ 

З метою якісного проведення закупівель відповідно до вимог чинного 

законодавства, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, 

запобігання проявам корупції в цій сфері та ефективної співпраці структурних 

підрозділів АТ «НСТУ» у 2022 році: 

 внесено зміни до Порядку організації планування та здійснення закупівель у 

центральній дирекції АТ «НСТУ», що дало змогу з огляду на воєнний стан уникати 

складних та довготривалих погоджень проходження документів для проведення 

процедури закупівлі; 

 підготовлено листи-роз’яснення щодо проведення закупівель під час дії воєнного 

стану; 

 проведено, попри складні умови воєнного часу, уповноваженими особами 

АТ «НСТУ» понад 200 процедур закупівлі, прийнято та опрацьовано понад 1 200 

заявок від структурних підрозділів та філій АТ «НСТУ»;  

 забезпечено реалізацію проєктів АТ «НСТУ», таких як Пісенний конкурс 

Євробачення – 2022, Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2022, технічний 

супровід трансляцій «FIFA World Cup 2022», Зимових Олімпійських ігор – 2022, 

Зимових Паралімпійських ігор – 2022, проєктів за результатами проведених 

мистецьких конкурсів; 

 забезпечено закупівлі трансляцій та послуг передачі даних (на виконання вимог 

законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України») щодо здійснення мовлення та укладено 

договори на суму понад 130 млн грн; 

 забезпечено співпрацю в процедурах закупівель з приблизно 300 

підприємствами, підприємцями, установами та організаціями; 

 забезпечено, завдяки ефективному та раціональному проведенню конкурентних 

публічних закупівель, економію коштів АТ «НСТУ» на загальну суму близько 

70 млн грн, що дало змогу АТ «НСТУ» направити ці кошти на додаткове 

оснащення компанії; 

 організовано тестування для уповноважених осіб АТ «НСТУ» відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі Уповноваженого органу, 

за результатами якого всі уповноважені особи підтвердили рівень своїх знань та 

отримали сертифікати фахівців публічних закупівель. 

Про якісне та фахове проведення процедур закупівель АТ «НСТУ» протягом 2022 

року свідчить відсутність негативних рішень Антимонопольного комітету України  



 

 

 263

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

ПЕРЕВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В 
КОРОТКОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 

АТ «НСТУ» оперує приміщеннями, що були внесені до статутного капіталу, та 

приміщеннями, що були передані на праві господарського відання, загальною 

площею 211,2 тис. м2. Станом на кінець року діють 107 договорів оренди (у тому числі 

1 договір оренди рухомого майна та 106 договорів оренди нерухомого майна на 

загальну площу 12,36 тис. м2). 

Протягом 2022 року, незважаючи на складні ринкові умови (карантинні обмеження 

через COVID-19, а з 24 лютого 2022 року – введення воєнного стану на території 

України), вдалося втримати більшість орендарів та укласти 51 договір, з них: 28 нових 

договорів оренди нерухомого майна, 22 договори оренди нерухомого майна 

переукладено на новий строк та укладено 1 договір оренди рухомого майна. 

Показники виконання плану щодо доходів від оренди та відшкодування витрат на 

утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг: 

 

5,9

7,9

11,9

16,4

І квартал 2022 І півріччя 2022 9 місяців 2022 рік

ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2022 РІК,
МЛН ГРН 



 

 

 264

Плани щодо доходів за 2022 рік перевиконано (108,2%). 

Порівняльна діаграма динаміки доходів від оренди та відшкодування комунальних 

послуг за 2017–2022 роки: 

 

 

*Падіння доходів у 2020 році спричинено наданням знижок орендарям у зв’язку із 
запровадженням в Україні жорсткого локдауну, карантинних обмежень та посилених 
протиепідемічних заходів для непоширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

**Падіння доходів у 2022 році спричинено достроковим розірванням договорів оренди та 
наданням знижок орендарям у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану та достроковим 
розірванням договорів оренди з орендарями. 

 

Інформація щодо фактично отриманих доходів від оренди (з урахуванням 

відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання 

комунальних послуг) у розрізі регіонів за 2022 рік (тис. грн) та питома вага регіону 

від загального доходу: 

2,0

11,9

24,5

21,3

31,0

16,4

факт за 2017 факт за 2018 факт за 2019 факт за 2020* факт за 2021 факт за 2022**

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЗА 2017–2022 РОКИ,
МЛН ГРН
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СПИСАННЯ ЗАСТАРІЛОГО ТА НЕПРИДАТНОГО ДО 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА 

За 2022 рік у центральній дирекції було списано 413 одиниць застарілого, повністю 

замортизованого та непридатного до використання рухомого майна первісною 

вартістю 1 307 тис. грн.  

ПЕРЕДАЧА АВТОТРАНСПОРТУ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ 

Згідно з Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405), АТ «НСТУ» було передано на 

потреби Збройних Сил України 11 одиниць автотранспорту (вантажного та 

пасажирського), а також вантажний фургон (шляхом відчуження відповідно до 

Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в 

умовах правового режиму чи воєнного чи надзвичайного стану»).   

43%
7 073,3

13,2%
2 167,8

12,5%
2 056,6 8,9%

1 462,6
5,6%
915,2

4,5%
745,5

4,4%
729,3 1,9%

311,0
1,4%

236,0

1,4%
226,3

1,1%
187,1

0,9%
153,9

0,4%
70,4

0,4%
61,0

0,3%
55,4

ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2022 РІК
В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ, %, ТИС. ГРН 
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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «НСТУ» 

ЗА 2022 РІК 

 

План надходжень за 2022 рік (січень – грудень) перевиконано на 23,57%. 

Крім того, забезпечено надходження від політичної агітації (ЦВК) – 96,16 тис. грн. 

  

2022 рік ТБ, діджитал Радіо Всього  

Січень 1 502 806,06 1 179 037,21 2 681 843,27 

Лютий 2 110 566,86 855 447,39 2 966 014,25 

Березень 0,00 0,00 0,00 

Квітень 0,00 0,00 0,00 

Травень 112 620,00 20 740,00 133 360,00 

Червень 41 700,00 303 511,65 345 211,65 

Липень 191 638,00 290 055,30 481 693,30 

Серпень 174 936,58 386 569,61 561 506,19 

Вересень 356 321,60 549 002,10 905 323,70 

Жовтень 347 836,89 484 453,74 832 290,63 

Листопад  1 285 123,36 542 608,44 1 827 731,80 

Грудень 1 387 375,74 444 491,57 1 831 867,31 

Всього 7 510 925,09 5 055 917,01 12 566 842,10 
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З початком повномасштабної військової агресії рф проти України ринок 

телереклами зазнав падіння обсягів майже на 80% (згідно з дослідженнями обсягів 

ринку, проведеними Всеукраїнською рекламною коаліцією). Це своєю чергою 

призвело до усунення будь-якої комерційної реклами з ефірів теле- та радіоканалів 

Суспільного мовника на понад 3 місяці протягом 2022 року. Лише починаючи з 

травня рекламодавці почали поступово повертатися. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» зменшилася рекламна квота на теле- та радіоплатформах 

на 50%, а саме зі 144 хв на добу до 72 хв. 

Попри це та з огляду на залучення телеканалу «Перший» до трансляції 

інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом», в ефірі якого заборонена 

реклама, вдалося успішно відновити та налагодити сталу співпрацю з понад 

20 рекламодавцями на радіоканалах та понад 10 рекламодавцями на інших 

телеканалах Суспільного. Узгоджено та успішно усунуто всі питання щодо 

вимушених відтермінувань оплат за рекламу. На кінець 2022 року боржників серед 

рекламодавців на платформі радіо немає, на телебаченні – зменшення загальної 

суми заборгованості. 

Проведено роботу з рекламодавцями щодо вимог до рекламних матеріалів, 

відповідальнішого ставлення до змісту реклами та її стилістичного оформлення з 

огляду на воєнний стан в Україні. 

З вересня повністю відновлено та вдосконалено сітку рекламних блоків теле- та 

радіоканалів для досягнення збалансованого результату між трансляцією реклами 

й інформуванням населення про найважливіші події. 

У травні вдалося залучити рекламодавців до трансляції Євробачення-2022 на 

телеканалі «Суспільне Культура». 

До серпня була проведена робота з рекламодавцями щодо відновлення співпраці 

для розміщення реклами та телеканалах «Суспільне Культура» та регіональних 

телеканалах Суспільного. 

Реалізовано рекламну квоту на трансляцію Чемпіонату світу з футболу FIFA – 2022, 

що транслювався на регіональних телеканалах АТ «НСТУ», на суму понад 2 млн грн.  
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Успішно впроваджено розміщення реклами на діджитал-платформах Суспільного.  

Починаючи з жовтня проведено навчання для працівників щодо переорієнтування 

на розміщення реклами на сайтах Суспільного. 

Оновлено та вдосконалено розцінки на розміщення реклами. Актуалізовано з 

огляду на ситуацію в країні, зумовлену повномасштабним вторгненням рф, річний 

план грошових надходжень від комерційної діяльності АТ «НСТУ». 

Впроваджено використання системи електронного документообігу «Вчасно». 

Забезпечено постійне залучення контрагентів щодо розміщення рекламних та 

спонсорських матеріалів на всіх платформах АТ «НСТУ», супроводження договорів 

на надання послуг з розміщення рекламних і спонсорських матеріалів. Кількість 

підписаних договорів – 44. 

Розроблено та затверджено розцінки на розміщення передвиборної 

агітації / політичної реклами на телерадіоканалах філій АТ «НСТУ» 

«Чернігівська РД» під час проведення проміжних виборів народних депутатів 

(вибори не відбулися у зв’язку з військовою агресією рф). 

  



 

 

 269

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ» 

Наглядова рада АТ «НСТУ» (Наглядова рада) є органом управління 

телерадіокомпанії, що здійснює нагляд за її діяльністю 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 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.08.2020 № 737), 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». 

Члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності та керуються виключно 

положеннями законодавства, що регулюють діяльність АТ «НСТУ». 
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І. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» до Наглядової ради 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: 

 у сфері освіти та науки; 

 у сфері забезпечення прав національних меншин; 

 у сфері фізичного виховання та спорту; 

 у сфері журналістики; 

 у правозахисній сфері; 

 у сфері захисту інтересів дітей та молоді; 

 у творчій сфері; 

 у сфері місцевого самоврядування; 

 у сфері захисту прав осіб з особливими потребами. 

Якщо кількість членів Наглядової ради, 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, на якій додатково обирає членів Наглядової ради від 

громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення 

на одну особу. 
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СТАНОМ НА 31.12.2022 ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ВХОДИЛИ: 

ВІД ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ І ГРУП ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: 

 

 

БАТЕНКО 

КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА  

Депутатська група «Партія «За майбутнє», 

членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 

 

 

БЕРЕЗОВСЬКА 

ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

Депутатська фракція політичної партії 

«Європейська солідарність», членство в 

Наглядовій раді з 12.02.2021 
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КОЗАК 

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Депутатська фракція політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 

членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 

01.10.2020 та повторно з 12.02.2021 

 

КРЕЧЕТОВ 

МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ 
Депутатська фракція політичної партії «Слуга 

народу», членство в Наглядовій раді з 

12.02.2021 

 

МАЛАЗОНІЯ 

ЛАВРЕНТІЙ ТЕЙМУРАЗОВИЧ 
Депутатська фракція політичної партії 

«Опозиційна платформа – за життя», членство 

в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та 

повторно з 12.02.2021 
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ОСТАПА 

СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА 
(голова Наглядової ради) 

Депутатська фракція політичної партії 

«Голос», членство в Наглядовій раді з 

19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 

12.02.2021 

 

 

ХАРЧЕНКО 

ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
Депутатська група «Довіра», членство в 

Наглядовій раді з 12.02.2021 
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ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ: 

 

АНАНЬЄВ ДМИТРО  

ЮРІЙОВИЧ 
Забезпечення прав національних меншин, 

членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 

 

БОБИРЕНКО 
ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
Місцеве самоврядування,  

членство в Наглядовій раді з 29.10.2020 

 

ГАРАЧ 

НАТАЛІЯ РОСТИСЛАВІВНА 
Захист осіб з особливими потребами, 

членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 
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ГЛІБОВИЦЬКИЙ 

ЄВГЕН МИРОСЛАВОВИЧ 
Творча сфера, членство в Наглядовій раді з 

19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 

12.02.2021 

 

 

 

ГОРБАНЬ 

РОМАН ОЛЕГОВИЧ 
Сфера фізичного виховання та спорту, 

членство в Наглядовій раді з 27.05.2021   

 

МІСЬКИЙ 

ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ 
(секретар Наглядової ради) 

Захист інтересів дітей та молоді, членство в 

Наглядовій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та 

повторно з 12.02.2021  
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ПАВЛІЧЕНКО 

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(заступник голови Наглядової ради) 
Правозахисна сфера, членство в Наглядовій 

раді з 07.12.2017 до 10.02.2022 та повторно з 

10.02.2022 

 

 

РОМАНЮК 

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
Журналістика,  

членство в Наглядовій раді з 29.10.2020 

 

 

ТИТИШ 

ГАЛИНА ЙОСИФІВНА 
Освіта та наука,  

членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 
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У звітному періоді відбулися такі зміни в складі Наглядової ради: 

07.12.2021 закінчився строк повноважень члена Наглядової ради, заступника голови 

Наглядової ради Павліченка Олександра Миколайовича. Однак відповідно до 

частини шостої статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» Павліченко О.М. продовжував здійснювати свої 

повноваження до обрання нового члена Наглядової ради 10.02.2022.  

10.02.2022 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку 

із закінченням строку повноважень Павліченка Олександра Миколайовича 

прийняла рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради 

Павліченка О.М. та виведення його зі складу Наглядової ради. Разом з припиненням 

повноважень Павліченка О.М. як члена Наглядової ради припинилися його 

повноваження як заступника голови Наглядової ради. 

Цим же рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

Павліченка Олександра Миколайовича повторно введено до складу Наглядової 

ради (після його обрання на конференції громадських об’єднань та асоціацій від 

правозахисної сфери). 

Статутом АТ «НСТУ» передбачено, що Наглядова рада обирає зі свого складу 

голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради. 

У звітному періоді Наглядова рада рішенням від 27.06.2022 № 71 обрала Павліченка 

Олександра Миколайовича заступником голови Наглядової ради. 

Остапа Світлана Віталіївна та Міський Вадим Васильович продовжували 

виконувати свої повноваження як голова та секретар Наглядової ради відповідно. 

Принцип формування Наглядової ради, закріплений у статті 8 Закону України 

«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», забезпечує ефективність 

та незалежність діяльності Наглядової ради. 

Усі члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності. Член Наглядової 

ради, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на 

час здійснення своїх повноважень зупиняє членство в цій партії. Він не може 



 

 

 278

брати участь у партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її 

органу або посадової особи. 

IІ. СИСТЕМА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ 

Процедури, що застосовуються при ухваленні Наглядовою радою рішень, 

визначені в Положенні про Наглядову раду АТ «НСТУ».  

План роботи Наглядової ради на рік складається корпоративним секретарем та 

затверджується Наглядовою радою. План діяльності формується на підставі 

аналізу питань, що розглядалися минулого року, з урахуванням переліку 

документів, погодження / затвердження яких віднесено до повноважень 

Наглядової ради, та необхідності розгляду підсумків діяльності, звітів про 

фінансовий стан АТ «НСТУ».  

Порядок денний засідань Наглядової ради формується на підставі плану роботи 

Наглядової ради, відповідно до отриманих від правління та/або акціонера 

пропозицій, а також з урахуванням поточних питань, які потребують вирішення. 

Наглядова рада може вносити доповнення до порядку денного засідання у 

спосіб, визначений Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ».  

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві 

третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів 

Наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення про обрання та припинення 

повноважень голови і членів правління, голови, заступника та секретаря 

Наглядової ради, голови і членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ» ухвалюються 

більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. 

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 
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допомогою засобів дистанційного зв’язку, у разі таємного (анонімного) 

голосування голосує відкрито або не бере участь у голосуванні. 

Аналіз протоколів Наглядової ради вказує на колегіальність при прийнятті 

більшості рішень. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України» засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше ніж 

один раз на квартал. 

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилалися членам 

Наглядової ради в письмовій формі (електронною поштою) в порядку та строки, 

визначені Статутом АТ «НСТУ» та Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ». 

До повідомлення про засідання Наглядової ради включалися: порядок денний 

засідання Наглядової ради; дата, час та місце проведення засідання Наглядової 

ради; документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, 

підготовка яких здійснювалася Наглядовою радою, правлінням та окремими 

структурними підрозділами товариства. Документи, необхідні під час проведення 

засідань Наглядової ради, надавалися АТ «НСТУ» членам Наглядової ради 

своєчасно, якісно і в обсягах, достатніх для розгляду питань порядку денного.  

За запрошеннями Наглядової ради на її засіданнях були присутні: правління (голова, 

члени правління), директори за напрямами, головний бухгалтер, корпоративний 

секретар та керівники структурних підрозділів АТ «НСТУ». До розгляду окремих 

питань залучалися зовнішні експерти.  

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, за наявності кворуму, простою 

більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право 

голосу (крім питань, прийняття рішення щодо яких потребує більшої кількості 

голосів відповідно до чинного законодавства). На засіданні Наглядової ради кожний 

член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту АТ «НСТУ» та чинному 

законодавству. 

За 2022 рік було проведено 8 засідань Наглядової ради АТ «НСТУ», на яких 

розглянуто 55 питань. 
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ІV. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ,  

ВСТАНОВЛЕНИХ НА 2022 РІК 

Встановлені АТ «НСТУ» цілі на 2022 рік досягалися Наглядовою радою шляхом 

прийняття відповідних рішень та контролю за їх виконанням. Також протягом 

звітного року для досягнення встановлених цілей Наглядовою радою 

здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності 

АТ «НСТУ» шляхом розгляду звітів правління про виконання показників 

фінансового плану телерадіокомпанії.  

У зв’язку з початком повномасштабної війни в Україні, запровадженням воєнного 

стану деякі заходи, заплановані Наглядовою радою на І–ІІ квартали 2022 року, 

було перенесено на ІІІ квартал шляхом внесення змін до Плану роботи 

Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2022 рік (протокол Наглядової ради від 30.08.2022 

№ 72). Здебільшого це були заходи, що стосувалися обов’язкової фінансової 

звітності товариства, терміни подання якої декілька разів змінювалися 

законодавцем (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із 

введенням воєнного стану в Україні»). При цьому План роботи Наглядової ради 

АТ «НСТУ» на 2022 рік, затверджений протоколом засідання Наглядової ради 

АТ «НСТУ» від 24.11.2021 № 64, було виконано на 100 %.  

ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ  

ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЩО ЗУМОВИЛА ЗМІНИ  

У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «НСТУ» 

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом 

АТ «НСТУ» та Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ», протягом 2022 року 

здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «НСТУ» 

визначених стратегічних цілей, а саме: затвердила GR-стратегію АТ «НСТУ»; 

погодила зміни до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та Фінансовий план 

АТ «НСТУ» на 2023 рік; схвалила Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ»; 

схвалила нову редакцію Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на  

2022–2025 роки та ін. 

Вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, 

у 2022 році не було. 
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V. ОСНОВНІ РІШЕННЯ ТА ДОКУМЕНТИ, УХВАЛЕНІ  

НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ У 2022 РОЦІ 

 Затверджено Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» 

за 2021 рік. 

 Затверджено Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік. 

 Затверджено Стратегічний план аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки. 

 Затверджено GR-стратегію АТ «НСТУ». 

 Обрано заступника голови Наглядової ради АТ «НСТУ». 

 Погоджено зміни до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік. 

 Погоджено Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 Схвалено Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ». 

 Затверджено нову редакцію Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік. 

 Обрано корпоративного секретаря АТ «НСТУ». 

 Схвалено нову редакцію Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на  

2022–2025 роки. 

 Погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) 

за 2021 рік. 

 Затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік. 

 Затверджено Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

за 2021 рік. 

 Погоджено Висновок Ревізійної комісії за результатами проведення планової 

перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 

2021 року та передано його на затвердження акціонеру. 
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 Припинено повноваження голови та членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ». 

 Затверджено Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 Затверджено зміни до Положення про винагороду правління акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

 Затверджено нове Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ». 

 Затверджено План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 Погоджено Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2023 рік та подано його на 

затвердження акціонеру. 

 Схвалено нову Антикорупційну програму АТ «НСТУ». 

 Схвалено рішення про вступ АТ «НСТУ» до міжнародної організації IMZ 

(«International Music + Media Center»). 

VI. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ АУДИТОРСЬКОЇ  

ФІРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ  

РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АТ «НСТУ» 

Проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми для проведення 

обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» у звітному періоді 

не відбувалося, оскільки рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.09.2021 

№ 63 було обрано суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту 

фінансової звітності АТ «НСТУ» (ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН») строком на три роки. 

VII. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

Для ефективного виконання Наглядовою радою завдань у складі Наглядової ради 

функціонують два постійні комітети: Комітет з питань призначень та винагород 

посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та Комітет з питань аудиту 

Наглядової ради АТ «НСТУ». Комітети утворені та діють на підставі положень про 

комітети Наглядової ради. Кваліфікаційних критеріїв до членів комітетів Наглядової 

ради чинним законодавством та внутрішніми документами АТ «НСТУ» 

не встановлено. 
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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД  

ПОСАДОВИХ ОСІБ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ» 

Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 та пункту 2.1 розділу 2 Положення про Комітет з 

питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», 

затвердженого рішенням Наглядової ради від 23.10.2019 № 36, Комітет з питань 

призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – 

Комітет) створено за рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» з числа членів 

Наглядової ради. 

Комітет очолює голова Комітету, що обирається Наглядовою радою. Персональний 

склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради. 

СКЛАД КОМІТЕТУ: 

У звітному періоді Комітет діяв у складі 11 (одинадцяти) осіб: 

 Глібовицький Є.М. (голова Комітету); 

 Ананьєв Д.Ю. (член Комітету); 

 Батенко К.М. (член Комітету); 

 Березовська Л.В. (член Комітету); 

 Бобиренко В.А. (член Комітету); 

 Кречетов М.Г. (член Комітету); 

 Малазонія Л.Т. (член Комітету); 

 Міський В.В. (член Комітету); 

 Остапа С.В. (член Комітету); 

 Титиш Г.Й. (член Комітету); 

 Харченко О.С. (член Комітету). 

Змін у складі Комітету не було. 

ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІТЕТУ: 

 розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) 

АТ «НСТУ» з питань призначень; 
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 визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на 

заміщення вакантних посад у правлінні АТ «НСТУ»; 

 періодичне оцінювання структури, розміру, складу й роботи голови правління, 

правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін; 

 періодичне оцінювання голови та членів правління на відповідність 

кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій 

раді; 

 надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її 

комітетів; 

 розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) 

етичної поведінки посадових осіб АТ «НСТУ»; 

 забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів 

Наглядової ради та правління; 

 вивчення політики правління щодо добору та призначення осіб, які здійснюють 

управлінські функції в АТ «НСТУ»; 

 погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції в АТ «НСТУ», 

за поданням голови правління; 

 попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб 

АТ «НСТУ», призначення яких належить до компетенції Наглядової ради 

відповідно до закону чи статуту товариства; 

 розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) 

АТ «НСТУ» з питань винагороди; 

 внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та членів 

правління; 

 надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів і 

контрактів для голови та членів правління; 

 надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності 

та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами правління; 

 надання загальних рекомендацій правлінню щодо рівня та структури винагороди 

для осіб, які здійснюють управлінські функції; 

 контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські 

функції, базуючись на достовірній інформації, наданій правлінням; 

 надання пропозицій до Наглядової ради щодо присудження відзнаки Наглядової 

ради АТ «НСТУ». 
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Відповідно до статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 8 

пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» Наглядова рада 

прийняла рішення (протокол від 29.07.2021 № 61) створити Комітет з питань етики 

Наглядової ради АТ «НСТУ» та згідно з пунктом 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» і згідно зі статтею 56 Закону України «Про 

акціонерні товариства», підпунктом 8 пункту 1 розділу ІІ Положення про 

Наглядову раду АТ «НСТУ» внести зміни до рішення Наглядової ради 

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: 

 забезпечення ефективного застосування Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» 

шляхом моніторингу дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» в 

компанії; 

 розгляд питань щодо порушення норм Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» 

членами / членкинями Наглядової ради; 

 огляд, моніторинг ситуацій, оцінка та надання висновків / рекомендацій щодо 

конфлікту інтересів членів / членкинь Наглядової ради; 

 надання висновків та рекомендацій щодо спеціальних правил і процедур для 

опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм 

членами / членкинями Наглядової ради; 

 надання висновків та рекомендацій щодо заходів для усунення негативних 

наслідків, спричинених порушенням етичних норм членами / членкинями 

Наглядової ради; 

 моніторинг бізнес-середовища у сфері корпоративної етики. 

За 2022 рік проведено 7 засідань Комітету, на яких було розглянуто 18 питань.  
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯНУВ КОМІТЕТ: 

 Про дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Ярослава 

Лодигіна. 

 Про обрання заступника голови Наглядової ради АТ «НСТУ». 

 Про конкурс на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ». 

 Про підготовку зміни структури АТ «НСТУ». 

 Про зміну умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» у зв’язку з новою 

структурою АТ «НСТУ». 

 Про затвердження Звіту про винагороду членів правління АТ «НСТУ» за 2021 рік. 

 Про перегляд Положення про винагороду правління АТ «НСТУ». 

 Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ «НСТУ». 

 Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ». 

 Про затвердження нового Положення про періодичне оцінювання правління 

АТ «НСТУ». 

 Про проведення оцінювання правління АТ «НСТУ». 

Усі пропозиції з питань, що належать до компетенції Комітету, надані на розгляд 

Наглядової ради, були погоджені нею, що свідчить про належну якість опрацювання 

зазначених питань і підготовки матеріалів Комітетом та достатній професійний 

рівень його членів. 
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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АУДИТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ» 

Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 та пункту 2.1 розділу 2 Положення про комітет з 

питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової 

ради від 23.10.2019 № 36, Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» 

(далі – Комітет) створено за рішенням Наглядової ради з числа членів Наглядової 

ради. 

Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради. Комітет 

очолює голова Комітету, що обирається Наглядовою радою.  

СКЛАД КОМІТЕТУ: 

Комітет діяв у складі 10 (десяти) осіб: 

 Міський В.В. (голова Комітету); 

 Березовська Л.В. (член Комітету); 

 Гарач Н.Р. (член Комітету); 

 Горбань Р.О. (член Комітету); 

 Козак В.В. (член Комітету); 

 Кречетов М.Г. (член Комітету); 

 Малазонія Л.Т. (член Комітету); 

 Павліченко О.М. (член Комітету); 

 Романюк О.М. (член Комітету); 

 Харченко О.С. (член Комітету). 

Змін у складі Комітету з питань аудиту не було. 

ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІТЕТУ: 

 здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається 

АТ «НСТУ», зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських 

методів, що використовуються компанією та юридичними особами, що 

перебувають під контролем АТ «НСТУ»;  

 перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього 

аудиту та систем управління ризиками; 
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 надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та 

звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого 

підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування; 

 складання проєкту бюджету Наглядової ради та подання правлінню з метою його 

врахування у фінансовому плані АТ «НСТУ» на відповідний рік; 

 надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, 

перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та 

умов договору з ним; 

 контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської 

фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг; 

 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; 

 перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування 

керівництва на рекомендації, надані в письмовій формі зовнішнім аудитором 

(аудиторською фірмою); 

 дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення 

зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо 

будь-яких необхідних дій. 

За 2022 рік проведено 6 засідань Комітету, на яких було розглянуто 20 питань. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯНУВ КОМІТЕТ: 

 Розгляд аудиторських звітів Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».  

 Розгляд звітів та планів роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».  

 Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік. 

 Про внесення змін до фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік. 

 Про стан виконання бюджету Наглядової ради на 2022 рік та затвердження 

бюджету Наглядової ради на 2023 рік. 

 Про погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 Про результати зовнішнього аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» за 

2021 рік. 

 Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 

2021 рік. 
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 Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік. 

 Розгляд висновку Ревізійної комісії АТ «НСТУ». 

 Розгляд Річного плану діяльності товариства на 2023 рік. 

Робота Комітету у 2022 році була спрямована здебільшого на вирішення питань, 

визначених Планом роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2022 рік, та на контроль 

за діяльністю Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».  

Усі пропозиції з питань, що належать до компетенції Комітету, надані на розгляд 

Наглядової ради, були погоджені нею, що свідчить про належну якість опрацювання 

зазначених питань і підготовки матеріалів Комітетом та достатній професійний 

рівень його членів. 

VІІІ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР АТ «НСТУ» 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній 

у звітному періоді) Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. 

Рішенням Наглядової ради від 30.08.2022 № 70 корпоративним секретарем 

АТ «НСТУ» обрано Поливач Катерину Петрівну. 

Діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» регулюється, зокрема, 

Положенням про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», затвердженим 

рішенням Наглядової ради від 11.02.2020 № 39 (зі змінами та доповненнями). 

Корпоративний секретар АТ «НСТУ» функціонально підпорядкований 

Наглядовій раді та виконує функції керівника апарату Наглядової ради. 

ІХ. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ» 

З метою вдосконалення процедур періодичного оцінювання виконавчого органу 

товариства Наглядовою радою було ініційовано створення робочої групи з 

розроблення нового Положення про періодичне оцінювання членів правління 

АТ «НСТУ». Робоча група, яка складалася з членів Наглядової ради, членів 

правління та корпоративного секретаря товариства, підготувала проєкт такого 

положення. За результатами його розгляду та обговорення на засіданні Комітету 

з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» 

від 02.12.2022 (протокол № 48) ухвалено рішення зазначеного комітету 
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з рекомендацією Наглядовій раді затвердити нове Положення про періодичне 

оцінювання членів правління АТ «НСТУ». 

Наглядова рада з метою ефективного управління регулярно проводила робочі 

зустрічі та наради з головою та членами правління АТ «НСТУ», керівниками 

підрозділів контролю. 

Зокрема, у звітному періоді було проведено спільні робочі наради Наглядової 

ради та правління АТ «НСТУ» з таких питань: 

 обговорення нової Стратегії АТ «НСТУ»; 

 обговорення та підготовка Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 

2023 рік. 

УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ 

10 лютого відбулася презентація онлайн-платформи «ЧЕСНО.Громади», на якій 

голова Наглядової ради розповіла про боротьбу з дезінформацією та важливість 

Суспільного мовлення. На онлайн-зустрічі обговорили способи медіазахисту та дії 

громад в умовах загрози. Однією з таких загроз є поширення неправдивої інформації 

або фейків, які завдають великої шкоди та швидко розповсюджуються. 

4–5 липня Світлана Остапа й Оксана Романюк як експерти громадянського 

суспільства презентували рекомендації до Національного плану відновлення 

України, які були підготовлені до Конференції з відновлення України в м. Лугано 

(Швейцарія). Під час презентації наголошувалося на важливості створення 

потужного й фінансово незалежного Суспільного мовника в Україні.  

16 серпня голова та секретар Наглядової ради Світлана Остапа й Вадим Міський 

разом з головою правління АТ «НСТУ» Миколою Чернотицьким взяли участь у 

зустрічі з послами країн G7, на якій обговорили роботу українського суспільного 

мовника під час війни.  

15 вересня Світлана Остапа взяла участь у зустрічі представників громадянського 

сектору з Генеральним прокурором Андрієм Костіним, на якій розповіла про роботу 

кореспондентів Суспільного, які збирають докази правопорушень, скоєних 

російськими військовими. 
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6 жовтня Світлана Остапа виступила на конференції «Зі стійкості до відновлення: 

ключова роль громадянського суспільства України», де розповіла про те, скільки 

Суспільне мовлення докладає зусиль для евакуації працівників з гарячих точок 

України та як постійно тримає зв’язок із працівниками, що перебувають на передовій 

як захисники й журналісти.  

12–13 жовтня в м. Тбілісі (Грузія) відбулася конференція «Медіа під час війни», на якій 

виступила голова Наглядової ради Світлана Остапа. 

Під час візиту до суспільного мовника Грузії (12 жовтня) відбулася зустріч голови 

Наглядової ради Світлани Остапи з генеральною директоркою суспільного мовника 

Грузії (GPB) Тінатін Бердзенішвілі та головою його наглядової ради Васіл 

Маглаперідзе. Керівники суспільних мовників поділилися досвідом роботи, 

обговорили співпрацю між двома мовниками та напрями співпраці в межах 

Європейської мовної спілки. 

22 листопада Світлана Остапа взяла участь у Міжнародній конференції «Суспільні 

мовники за демократію», яка відбулася в м. Вільнюсі (Литва). На переговорах з 

гендиректором Європейської мовної спілки Ноелем Курраном домовилися, що він 

відвідає АТ «НСТУ» навесні 2023 року. 
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ТАБЛИЦЯ ВІДВІДУВАНЬ ЗАСІДАНЬ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

  

№ 
з/п 

Ім’я, прізвище 13.01 09.02 18.02 27.05 27.06 30.08 06.10 15.12 Всього 

неявок 

1 Дмитро Ананьєв 
       

Н 1 

2 Катерина Батенко Н        1 

3 Людмила Березовська Н        1 

4 Віктор Бобиренко      Н  Н 2 

5 Наталія Гарач     Н    1 

6 Євген Глібовицький         0 

7 Роман Горбань         0 

8 Вячеслав Козак  Н     Н  2 

9 Максим Кречетов         0 

10 Лаврентій Малазонія         0 

11 Вадим Міський         0 

12 Світлана Остапа         0 

13 Олександр Павліченко         0 

14 Оксана Романюк       Н  1 

15 Галина Титиш         0 

16 Олексій Харченко         0 
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ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  

Ревізійна комісія АТ «НСТУ» 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 АТ «НСТУ» та рішеннями Наглядової ради АТ «НСТУ». У звітному 

2022 році Ревізійна комісія АТ «НСТУ» провадила свою діяльність у складі 5 осіб – 

незалежних експертів в області аудиту, обліку й управління, а саме: Олександра 

Пальнікова – голови Ревізійної комісії; Євгена Дубича – секретаря Ревізійної комісії; 

Наталії Євченко – члена Ревізійної комісії; Наталії Покотило – члена Ревізійної комісії, 

представника Державної аудиторської служби України; Мураховської Анжели 

Анатоліївни – члена Ревізійної комісії, представника Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України.  

Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є: засідання, планові та 

позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності телерадіокомпанії. 

Упродовж 2022 року Ревізійною комісією АТ «НСТУ» було проведено 4 засідання, на 

яких обговорювалися питання підготовки, організації та проведення планової 

перевірки фінансово-господарської діяльності й узгодження її результатів. 

Ревізійною комісією відповідно до чинного законодавства України, Статуту 

АТ «НСТУ» та Положення про Ревізійну комісію АТ «НСТУ» було проведено планову 

перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2021 рік.  

У зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року 

внаслідок повномасштабної військової агресії російської федерації проти України 

було продовжено строки проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.  

Ревізійна комісія, керуючись пунктом 3.5 Положення про Ревізійну комісію 

АТ «НСТУ», у зв’язку з тимчасовою неможливістю виконання головою Ревізійної 

комісії Олександром Пальніковим своїх обов’язків поклала виконання його функцій 

на час здійснення перевірки за підсумками фінансово-господарської діяльності 

АТ «НСТУ» за 2021 рік на члена Ревізійної комісії Євгена Дубича. 

З міркувань безпеки для працівників АТ «НСТУ» перевірка проводилася шляхом 

дистанційного вивчення наданої управлінським персоналом фінансової, 

бухгалтерської та управлінської інформації, що характеризує фінансово-



 

 

 294

господарську діяльність АТ «НСТУ» за звітний період. Ревізійною комісією оцінено 

загальний фінансовий стан АТ «НСТУ», здійснено аналіз стану організації та 

реалізації внутрішнього контролю, виконання рекомендацій Ревізійної комісії за 

результатами проведених попередніх перевірок. На підставі результатів проведеної 

перевірки 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». 

Наглядова рада АТ «НСТУ» рішенням від 15 грудня 2022 року (протокол № 74) 

відповідно до підпункту 10 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду 

АТ «НСТУ», пункту 2.9 Положення про Ревізійну комісію АТ «НСТУ» припинила 

повноваження голови Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Пальнікова О.В. та членів 

Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Дубича Є.Є., Євченко Н.Г., Покотило Н.В. у зв’язку із 

закінченням строку їхніх повноважень. А також достроково припинила 

повноваження члена Ревізійної комісії Мураховської А.А. (представник акціонера) з 

01.01.2023 у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про акціонерні 

товариства» та, відповідно, ліквідацією ревізійних комісій. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ 

Робота Редакційної ради АТ «НСТУ» протягом 2022 року визначалася новими 

викликами, що постали після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

Та навіть у новому воєнному контексті 2022 року відбулися 3 засідання Редакційної 

ради, а також з метою довибору нових членів Редакційної ради – одна конференція 

редакційних рад регіональних підрозділів АТ «НСТУ» та одні загальні збори 

творчого колективу АТ «НСТУ». 

14 червня 2022 року на засіданні № 21 обговорили психологічну атмосферу 

в редакціях та варіанти дій, аби запобігти «вигоранню» журналістів, працівників 

АТ «НСТУ» в умовах війни. Також обговорили, як коректно подавати чутливі теми 

(взяли до відома доповідь голови Редакційної ради АТ «НСТУ»). 

13 жовтня 2022 року відбулася конференція редакційних рад регіональних 

підрозділів АТ «НСТУ». Більшістю голосів до Редакційної ради АТ «НСТУ» 

на Конференції редакційних рад регіональних підрозділів замість Володимира 

Носкова та Ірини Коваль, термін каденції яких у Редакційній раді закінчився 

2022 року (з 08.10.2018 по 08.10.2022 були членами Редакційної ради АТ «НСТУ») 

призначено таких працівників АТ «НСТУ»: Костянтина Лоцмана та Олександра 

Марченка. 

13 жовтня 2022 року відбулося онлайн-засідання № 22, на якому переглянули 

(ознайомили нових членів Редакційної ради) повноваження Редакційної ради 

та окреслили план її роботи до кінця 2022 року. 

20 грудня 2022 року проведено загальні збори творчого колективу АТ «НСТУ», 

на яких обрали 5 нових членів Редакційної ради АТ «НСТУ»: замість Сачанюк С.Г., 

яка вибула у 2021 році у зв’язку зі звільненням (була обрана 23.11.2018 на загальних 

зборах творчого колективу АТ «НСТУ»), а також Гудими А.В., Чибара М.В., 

Шевчук О.В., Кобаль А.В., термін каденції яких у Редакційній раді АТ «НСТУ» добіг 

кінця, оскільки вони були обрані 23.11.2018 на загальних зборах творчого колективу 

АТ «НСТУ» (термін каденції 23.11.2018–23.11.2022), обрали Володимира Носкова, 

Анастасію Гудиму, Ольгу Шевчук, Ганну Сілаєву, Христину Гаврилюк. 

28 грудня 2022 року Редакційна рада АТ «НСТУ» провела засідання № 23, під час 

якого підбили підсумки роботи Редакційної ради у 2022 році й окреслили план 

її роботи на наступний рік.  



 

 

 296

ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

З метою здійснення оцінювання та надання рекомендацій, спрямованих на 

впровадження заходів з підвищення ефективності процесів корпоративного 

управління, поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю, 

удосконалення процесів управління, взаємодії та координації філій АТ «НСТУ», 

протягом 2022 року проведено: аудит корпоративного управління АТ «НСТУ»; аудит 

управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ»; аудит 

фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ». Тривають аудити виробництва 

творчих проєктів із залученням аутсорсингу та закупівель прав на публічне 

сповіщення аудіовізуальних творів (медіаконтенту).  

ОХОПЛЕННЯ АУДИТАМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ АТ «НСТУ»  

Аудит корпоративного управління АТ «НСТУ» (01.01.2020–31.01.2022):  

 правління АТ «НСТУ»; 

 апарат Наглядової ради АТ «НСТУ»; 

 корпоративний секретар; 

 департамент організаційної роботи; 

 департамент стратегічного планування та бізнес-моделювання; 

 управління ризиків та управління комплаєнс; 

 інші самостійні структурні підрозділи АТ «НСТУ». 

Аудит управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ» 

(01.01.2021–01.03.2022):  

 дирекція регіонального мовлення; 

 дирекція «Українське радіо»; 

 дирекція інформаційного мовлення; 

 департамент координації філій; 

 департамент з комерційної діяльності; 

 департамент технічних стандартів та сервісів; 

 департамент інформаційних технологій; 
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 департамент бухгалтерського обліку; 

 департамент управління бюджетом; 

 департамент кадрового адміністрування; 

 юридичний департамент; 

 департамент тендерних процедур; 

 департамент безпеки; 

 відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи;  

 управління ризиків; 

 антикорупційний департамент. 

Аудит фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» (01.01.2022–30.06.2022):  

 департамент координації філій; 

 департамент бухгалтерського обліку; 

 департамент кадрового адміністрування; 

 6 філій АТ «НСТУ» («Хмельницька РД «Поділля-Центр», «Черкаська РД», 

«Тернопільська РД», «Житомирська РД», «Одеська РД», «Закарпатська РД»). 

Результати проведених аудитів дали змогу виявити недоліки в системі внутрішнього 

контролю та корпоративного управління телерадіокомпанією, а також правлінню 

АТ «НСТУ» організувати вжиття відповідних заходів реагування з їх усунення та 

недопущення в подальшій діяльності.  

Так, за результатами внутрішніх аудитів органам управління надано рекомендації, 

спрямовані на удосконалення процесів корпоративного управління для прийняття 

стратегічних рішень Наглядовою радою АТ «НСТУ», правлінням та Редакційною 

радою АТ «НСТУ»; удосконалення управління, взаємодії та координації філій 

АТ «НСТУ»; поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю та 

удосконалення системи ведення кадрового й бухгалтерського обліку філіями 

АТ «НСТУ».  

У 2022 році в частині виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту 

в АТ «НСТУ» затверджено нову цільову організаційну структуру телерадіокомпанії, 

за якою на сьогодні розпочато процес реорганізації структурних підрозділів компанії 

та актуалізацію положень про самостійні структурні підрозділи АТ «НСТУ».  
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Також внутрішніми документами телерадіокомпанії регламентовано порядок 

формування й виконання річних планів діяльності самостійних структурних 

підрозділів АТ «НСТУ» та затверджено інструкцію з організації документування 

управлінської інформації в АТ «НСТУ». Крім того, на постійному контролі перебуває 

моніторинг списання майна компанії та реєстрації права власності АТ «НСТУ» на всі 

об’єкти нерухомого майна, внесені до статутного капіталу телерадіокомпанії, 

а також оформлення похідного права на об’єкти нерухомого майна, переданого 

АТ «НСТУ» на праві господарського відання.  

У частині методологічного вдосконалення діяльності, з метою стандартизації 

проведення аудитів у філіях АТ «НСТУ» розроблено методичні рекомендації 

з проведення аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ», а також 

сформовано підходи до створення єдиної бази рекомендацій за результатами 

внутрішніх аудитів, що ефективно забезпечуватиме здійснення моніторингу заходів, 

які впроваджуватимуться правлінням АТ «НСТУ» для зміцнення інституціональної 

спроможності телерадіокомпанії.  

  



 

 

 299

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АТ «НСТУ»  

ЗА КПКВК 3802080 «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ»  
  млн грн 

Напрям використання коштів 
Фактично 

профінансовано  
Касові видатки 

Всього: 1 656,0962 1 476,2207 

Оплата праці з нарахуваннями 1 144,4713 1 055,1133 

 Оплата праці  939,4638 870,3179 

 Нарахування на оплату праці  205,0075 184,7954 

Використання товарів і послуг 461,7947 375,7779 

 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

10,4169 8,3573 

 Оплата послуг (крім комунальних), у тому 
числі: 

311,2117 284,0005 

– виробництво 106,6859 101,0865 

– трансляція 204,5258 182,9140 

Видатки на відрядження 5,3011 4,5416 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 134,8270 78,8659 

 Оплата теплопостачання 29,1218 21,6925 

 Оплата водопостачання і водовідведення 1,4656 0,9859 

 Оплата електроенергії 51,1920 30,9004 

 Оплата природного газу 52,1079 24,6046 

 Оплата інших енергоносіїв 0,9397 0,6825 

Дослідження і розробки, видатки державного 
(регіонального) значення 

0,0380 0,0126 

 Окремі заходи з реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку  

0,0380 0,0126 

Поточні трансферти  23,1631 18,6624 

 Поточні трансферти урядам іноземних 
держав та міжнародним організаціям 

23,1631 18,6624 

Інші поточні видатки  26,6671 26,6671 

Капітальні видатки  –  – 
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НАДХОДЖЕННЯ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

АТ «НСТУ» ЗА 2022 РІК  

 

Вид надходження 

Сума надходжень, млн грн 

На рахунках  
ЦД 

На рахунках  
філій 

Всього 

Всього: 28,912 5,364 34,276 

Доходи від розміщення реклами, 
спонсорства, телепродажу та 
іншого 

12,567 1,005 13,572 

 від загальнонаціональних 
телеканалів 

5,438   5,438 

 від загальнонаціональних 
радіоканалів  

4,860   4,860 

 від діджитал 0,010   0,010 

 від регіональних 
телерадіоканалів  

2,259 1,005 3,264 

Монетизація цифрових платформ 0,802 0,000 0,802 

Продаж прав 1,019 0,000 1,019 

Інші комерційні надходження, 
у тому числі ПКЄ, послуги БЗЗ, 
політична агітація ЦВК тощо 

1,889 0,568 2,457 

Оренда з урахуванням 
відшкодування комунальних 
послуг, витрат на охорону та 
компенсації податків 

12,635 3,791 16,426 

 оренда 9,854   9,854 

 комунальні платежі 2,445 3,791 6,236 

 компенсація охорони об’єктів 0,307   0,307 

 компенсація податків  0,029   0,029 
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123,6%

99,1% 134,5%

108,2%

188,1%

Продаж реклами, 
спонсорства

Регіональна реклама Продаж прав Оренда та відшкодування Інші доходи

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НАДХОДЖЕНЬ У 2022 РОЦІ – 118,8%

план факт
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ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

На кінець 2022 року загальна штатна чисельність працівників АТ «НСТУ» порівняно 

з 2021 роком зменшилася на 2,28% (або на 95,15 штатних одиниць) – з 4164,15 (станом 

на 31 грудня 2021 року) до 4069,0 (станом на 31 грудня 2022 року). Протягом року в 

місячному розрізі коливання штатної чисельності АТ «НСТУ» не перевищували 2%. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АТ «НСТУ» 
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ПРАВЛІННЯ АТ «НСТУ» 

 

 

ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
голова правління 

Суспільного мовлення 

 

 

 

 

 

 

 

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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ПРАВЛІННЯ АТ «НСТУ» 

 

 

КОЧУБЕЙ 

РОДІОН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
член правління, відповідальний 

за операційну діяльність та філії, 

за фінансові питання  

 

 

 

 

 

ТАРАНОВ 

АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
член правління, відповідальний 

за платформи регіонального мовлення  

та мовлення нацменшин, комунікації 

зі ЗМІ та громадськістю, закордонне 
співробітництво та стратегічний маркетинг  

 

 

 

 

 

ХОРКІН 

ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ  
член правління, 

відповідальний за платформу радіо 

та платформу телебачення  
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ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ЯКИХ 

ПРИПИНЕНО У 2022 РОЦІ  

 

 

ЛОДИГІН 

ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
член правління, 

повноваження припинено достроково 
31 березня 2022 року 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ АТ «НСТУ»  

У 2022 році правлінням АТ «НСТУ» проведено 69 засідань (протоколи правління 

АТ «НСТУ» №№ 287–355). Відповідно до статутних повноважень правлінням 

затверджено (схвалено) такі основні документи: 

 Проєкт Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік. 

 План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» телевізійної платформи 

на 2022 рік. 

 План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи 

на 2022 рік. 

 План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції 

«Українське радіо» на 2022 рік. 

 План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital-платформи 

на 2022 рік. 

 Зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення 

АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів. 

 Тимчасовий порядок виплати компенсації працівникам за найм (оренду) 

тимчасового житла на період воєнного стану. 

 Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

 Платформа бренду та дизайн-системи бренду Суспільного мовника (АТ «НСТУ»). 

 Порядок проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ». 

 Порядок списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних 

засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 

50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. 
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 Зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту 

з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік. 

 Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання 

об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ». 

 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі 

Євробачення – 2022. 

 Зміни до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік. 

 Проєкт Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки. 

 Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 

2023. 

 Зміни до Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному 

конкурсі Євробачення – 2022. 

 Зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для 

телевізійної платформи на 2022 рік. 

 Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому 

пісенному конкурсі Євробачення – 2022. 

 План впровадження цільової організаційної структури АТ «НСТУ». 

 Вартість невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної 

ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів 

аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що 

надаються третім особам. 

 Зміни до Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та 

цифрових платформах АТ «НСТУ». 

 Зміни до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ». 

 Зміни до Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України».  
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 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

 Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному 

конкурсі Євробачення – 2023. 

 Проєкт Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення 

обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ». 

 Порядок розрахунку, формування та обліку забезпечень для оплати відпусток в 

акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

 Проєкт Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 Положення про департамент фандрайзингу та проєктно-грантової діяльності 

центральної дирекції. 

 Зміни до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності). 

 Загальний план доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з 

комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік. 

 Техніко-економічне обґрунтування щодо змін в організації виробництва й праці 

AT «НСТУ». 

 Загальний план надходжень від оренди, відшкодування витрат і комунальних 

послуг на 2023 рік. 

 Зміни до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції. 
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АТ «НСТУ» 

 


