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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

Голова правлiння    Аласанiя З. Г. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА 

СУСПIЛЬНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23152907 

4. Місцезнаходження: 04119, м.Київ, вул. Iллєнка Юрiя, буд. 42 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)4810889, (044)4893905 

6. Адреса електронної пошти: ua.info@ntu.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): ,  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

  

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що 

приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство 

не є учасником у юридичних особах, в яких вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать 

Товариству, перевищує 5 вiдсоткiв. 

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що рейтингова оцiнка Товариства або 

його цiнних паперiв не проводилася.  

Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не має судових 

справ, розмiр позовних вимог яких 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, так як 

посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що таких 



змiн у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що таких змiн у звiтному перiодi не 

було та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток 

розмiру статутного капiталу, не надається, тому що працiвники не володiють акцiями 

Товариства. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня, так як 

вiдповiдно до пункту 108 Статуту АТ "НСТУ", Товариство не спрямовує частину чистого 

прибутку за пiдсумками календарного року на виплату дивiдендiв.  

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у 

вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану 

iнформацiю. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких договорiв немає. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що iнформацiї про такi договори 

немає. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА СУСПIЛЬНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ 

УКРАЇНИ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "НСТУ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.02.1995 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 2544273000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 100 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 3767 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 60.20 - Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

2) IBAN 

 UA988201720343270002000016475 

3) поточний рахунок 

 UA988201720343270002000016475 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АБ "Укргазбанк", МФО 320478 

5) IBAN 

 UA083204780000026003924423030 

6) поточний рахунок 

 UA083204780000026003924423030 

 

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані (телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного секретаря) 

1 2 3 

02.01.2020 Дроздовський Микола Григорович 
044-239-62-06, 

n.rada.nstu@gmail.com 

Опис 

На посаду корпоративного секретаря призначено 02.01.2020 року.  

2008 -2019 рр. займався юридичною та адвокатською практикою. 

Попереднє мiсце роботи: головний юрисконсульт апарату Наглядової ради 

ПАТ "НСТУ". 

Корпоративний секретар не є посадовою особою вiдповiдно до законодавства 

та/або статуту Товариства.  

Корпоративний секретар є посадовою особою вiдповiдно до Антикорупцiйної 



програми АТ "НСТУ". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Функцiональнi обов'язки корпоративного секретаря визначенi в Положеннi 

про корпоративного секретаря, затвердженого рiшенням Наглядової ради 

Товариства 11.02.2020 р. (Протокол № 29), а саме: 

1. Вивчення нацiональних та мiжнародних практик (стандартiв) 

корпоративного управлiння. Подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо 

впровадження практик корпоративного управлiння в Товариствi.  

2. Здiйснення монiторингу вiдповiдностi Статуту Товариства та його 

внутрiшнiх документiв вимогам законодавства України та їх взаємної 

узгодженостi. Подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо усунення виявлених 

недолiкiв та невiдповiдностей у Статутi та його внутрiшнiх документiв.  

3. Взяття участi в розробленнi проєктiв нормативно-правових документiв, що 

регулюють дiяльнiсть Товариства, а також проєктiв змiн до них.  

4. Здiйснення монiторингу за дотриманням органами Товариства внутрiшнiх 

корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом, 

його внутрiшнiми документами та рiшеннями органiв Товариства.  

5. Сприяння обмiну iнформацiєю мiж органами управлiння Товариства, а 

також мiж Товариством та акцiонером, iншими особами, iнвесторами 

заiнтересованими в дiяльностi Товариства, згiдно з встановленими 

Товариством процедурами щодо надання iнформацiї.  

6. Забезпечення взаємодiї Товариства з професiйними учасниками фондового 

ринку та з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".  

7. Забезпечення в межах компетенцiї взаємодiї органiв Товариства та 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час проведення перевiрок 

Товариства Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

представлення iнтересiв Товариства при розглядi справ щодо правопорушень 

на ринку цiнних паперiв та у сферi корпоративного управлiння, порушених 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  

8. Пiдготовка проєктiв рiшень Наглядової ради.  

9. Розроблення та надання Наглядовiй радi для затвердження зразкiв 

бюлетенiв для голосування.  

10. Забезпечення отримання членами Наглядової ради iнформацiї, необхiдної 

для виконання ними своїх обов'язкiв.  

11. Ознайомлення новообраних членiв Наглядової ради з встановленим 

порядком роботи органiв управлiння Товариства.  

12. Органiзацiя проведення навчання та пiдвищення квалiфiкацiї членiв 

Наглядової ради.  

13. Надання в межах компетенцiї роз'яснень та консультацiй посадовим 

особам Товариства та акцiонера.  

14. Забезпечення пiдготовки засiдань Наглядової ради в порядку, 

передбаченому Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

15. Органiзацiя технiчного супроводу проведення засiдань Наглядової ради, у 

тому числi вiдео- та аудiозапису.  

16. Органiзацiя технiчного супроводу ведення протоколiв засiдань Наглядової 

ради.  

17. Органiзацiя технiчного супроводу оформлення витягiв з протоколiв 

засiдань Наглядової ради.  

18. Забезпечення монiторингу виконання рiшень Наглядової ради.  

19. Ведення облiку участi членiв Наглядової ради в засiданнях.  

20. Здiйснення консультативної, iнформацiйної та органiзацiйної пiдтримки 

дiяльностi комiтетiв Наглядової ради, а також виконання функцiй секретаря на 

їхнiх засiданнях.  

21. Забезпечення пiдготовки та розкриття Товариством особливої та 

регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.  



22. Органiзацiя пiдготовки публiчної iнформацiї та забезпечення її 

оприлюднення на власному веб-сайтi Товариства.  

23. Надання Наглядовiй радi iнформацiї щодо виконання або невиконання 

прийнятих нею рiшень, а також про виявленi порушення, допущенi при 

їхньому виконаннi.  

24. Ведення облiку одержаних звернень акцiонера, направлення їх для 

розгляду органами Товариства, а також посадовими особами Товариства, 

забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення 

вiдповiдей.  

25. Вжиття в межах компетенцiї заходiв для попередження виникнення 

корпоративних конфлiктiв.  

26. Взяття участi в розв'язаннi iнших питань, пов'язаних з корпоративним 

управлiнням у Товариствi.  

27. Участь у спiвробiтництвi з мiжнародними органiзацiями, iноземними 

партнерами, консультантами, експертами, донорами тощо. 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Вiнницька регiональна дирекцiя "ВIНТЕРА",  iдентифiкацiйний код: 40020525 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21000, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Театральна, 15 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

м. Вiнниця, Вiнницькiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Вiнниця, Вiнницькiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Вiнниця, Вiнницькiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу 

життю чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя 

до програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i 

культур нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, 

участь у проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 



включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Волинська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020530 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 9 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань.  

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

м. Вiнниця, Вiнницькiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Вiнниця, Вiнницькiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Вiнниця, Вiнницькiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу 

життю чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя 

до програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i 

культур нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, 

участь у проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 



14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Днiпровська регiональна дирекцiя",  iдентифiкацiйний код: 40020546 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49010, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Телевiзiйна, буд. 3 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань.  

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Днiпро, Днiпропетровськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Днiпро, Днiпропетровськiй областi та Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Днiпро, Днiпропетровської областi та України, зокрема внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12.Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Донецька регiональна дирекцiя",  iдентифiкацiйний код: 4002055 

2) Місцезнаходження 



 Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, площа Миру,2 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань.  

 Основними завданнями Фiлiї є:  

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї у 

м. Краматорську, Донецькiй областi та в Українi.  

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Краматорську, Донецькiй областi, в Українi та за 

її межами.  

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку.  

4. Сприяння якнайповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення м. Краматорська , Донецької областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторикодокументальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей з 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп. 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва.  

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення. 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу 

життю чи здоров'ю людей.  

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя 

до програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв. 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i 

культур нацiональних меншин.  

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, 

участь у проведеннi мiжнародних радiо- та телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв.  

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть. 12. Участь у мiжнародному 

спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на 

паритетних засадах творчими групами. 

12. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї. 

13. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства.  

14. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Житомирська регiональна дирекцiя",  iдентифiкацiйний код: 40020187 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Театральна, буд. 7 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 



Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Житомир, Житомирськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Житомир, Житомирськiй областi та Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Житомир, Житомирської областi та України, зокрема внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Закарпатська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020567 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Набережна Київська, 18 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Ужгородi, Закарпатськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Ужгородi, Закарпатськiй областi та Українi, та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 



4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Ужгородi, Закарпатськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10.Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Запорiзька регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020195 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69057, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Олександра Матросова, 24-А 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

м. Запорiжжя, Запорiзькiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Запорiжжя, Запорiзькiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Запорiжжя, Запорiзької областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 



7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу 

життю чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя 

до програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i 

культур нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, 

участь у проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя"КАРПАТИ",  iдентифiкацiйний код: 

40020572 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сiчових Стрiльцiв,30-А 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

м. Iвано-Франкiвськ, Iвано-Франкiвськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Iвано-Франкiвськ, Iвано-Франкiвськiй областi, в 

Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Iвано-Франкiвськ, Iвано-Франкiвської областi та України, зокрема, внаслiдок 

створення та поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, 

навчально-пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей 

iз обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу 

життю чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя 

до програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i 

культур нацiональних меншин; 



10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, 

участь у проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Криворiзька регiональна дирекцiя"Крiворiжжя", iдентифiкацiйний код: 40020200 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Юрiя Сича,2 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

м. Кривому Розi, Днiпропетровськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї в м. Кривому Розi, Днiпропетровськiй областi, в 

Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння якнайповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Кривому Розi, Днiпропетровськiй областi та України, зокрема внаслiдок 

створення та поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, 

навчально-пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей 

iз обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних менших, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу 

життю чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя 

до програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i 

культур нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних, культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, 

участь у проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Уасть у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами тощо; 



13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Регiональна дирекцiя UA:Донбас", iдентифiкацiйний код: 40020609 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 93402, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вiлєсова, 1, корпус "В" 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

Донецькiй та Луганськiй областях, та в Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у Донецькiй та Луганськiй областях, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення Донецької i Луганської областей, та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 



 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Львiвська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020216 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79008, Львівська обл., м. Львiв, вул. Високий замок, буд.4 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Львiв, Львiвськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Львiв, Львiвськiй областi, в Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Львiв, Львiвськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та поширення 

економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пiзнавальних, 

розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз обмеженими 

фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Миколаївська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020614 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 54029, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Центральний, 24-Б 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 



суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Миколаїв, Миколаївськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Миколаїв, Миколаївськiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Миколаїв, Миколаївськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвиткумов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Тансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї У країни i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Одеська регiональна дирекцiя",  iдентифiкацiйний код: 40020635 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65063, Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,3 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Одеса, Одеськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Одеса, Одеськiй областi, в Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 



комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Одеса, Одеськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та поширення 

економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пiзнавальних, 

розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз обмеженими 

фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле - та радiопрограм на територiї У країни i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо - 

та вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Полтавська регiональна дирекцiя"ЛТАВА",  iдентифiкацiйний код: 40020640 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Раїси Кириченко,1 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Полтава, Полтавськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Полтава, Полтавськiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Полтава, Полтавськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 



6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Рiвненська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020656 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33028, Рівненська обл., м. Рiвне, вул. Котляревського, 20-А 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Рiвне, Рiвненськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Рiвне, Рiвненськiй областi, в Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Рiвне, Рiвненськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 



проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Сумська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020661 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлiвська, 125 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Суми, Сумськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Суми, Сумськiй областi, в Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Суми, Сумськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та поширення 

економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пiзнавальних, 

розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз обмеженими 

фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 



вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Тернопiльська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020677 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46001, Тернопільська обл., м. Тернопiль, бульвар Тараса Шевченка, 17 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Тернопiль, Тернопiльськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Тернопiль, Тернопiльськiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Тернопiль, Тернопiльськiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11.Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Харкiвська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020682 



2) Місцезнаходження 

 Україна, 61506, Харківська обл., м. Харкiв, Майдан Свободи, 5, Держпром, пiд'їзд 5 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Харкiв, Харкiвськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Харкiв, Харкiвськiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Харкiв, Харкiвської областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Херсонська регiональна дирекцiя"СКIФIЯ", iдентифiкацiйний код: 40020698 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 10 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 



достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Херсон, Херсонської областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у в м. Херсон, Херсонської областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Херсон, Херсонської областi та України, зокрема внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Хмельницька регiональна дирекцiя"ПОДIЛЛЯЦЕНТР",  iдентифiкацiйний код: 

40020703 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Хмельницький, Хмельницької областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Хмельницький, Хмельницької областi, в Українi та за 

її межами; 



3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Хмельницький, Хмельницької областi та України, зокрема внаслiдок створення 

та поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Центральна дирекцiя"Українське радiо", iдентифiкацiйний код: 40088562 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 26 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1) об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в 

Українi та за кордоном; 

2) оперативне iнформування про подiї в Українi та за її межами; 

3) надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4) сприяння якнайповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в Українi та за кордоном, зокрема внаслiдок створення та поширення економiчних, 

iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пiзнавальних, розважальних, 

спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз обмеженими фiзичними 

можливостями, нацiональних менших, iнших соцiальних груп; 

5) популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 



6) ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7) оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8) забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9) розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10) трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11) комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12) участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами тощо; 

13) взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14) сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15) сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України; 

16) вiдтворення та тиражування створених Фiлiєю радiопрограм, передач, фiльмiв, записiв 

музичних i лiтературно-драматичних творiв, культурно-масових i спортивних заходiв, 

органiзацiя виробництва, прокату i продажу матерiальних носiїв iз аудiовiзуальної та iншої 

iнформацiйної продукцiї. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" 

"Черкаська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020719 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 35/1 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Черкаси, Черкаськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у в м. Черкаси, Черкаськiй областi , в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Черкаси, Черкаськiй областi та України, зокрема внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 



8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Чернiвецька регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020724 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 58001, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Головна, 91-А 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Чернiвцi, Чернiвецькiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Чернiвцi, Чернiвецькiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Чернiвцi, Чернiвецькiй областi та України, зокрема, внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 



включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Чернiгiвська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код: 40020739 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Чернiгiв, Чернiгiвської областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Чернiгiв, Чернiгiвськiй областi, в Українi та за її 

межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Чернiгiв, Чернiгiвської областi та України, зокрема внаслiдок створення та 

поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-

пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей iз 

обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї У країни i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 



14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України""Кропивницька регiональна дирекцiя",  iдентифiкацiйний код: 40020593 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 25022, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, площа Героїв Майдану,1 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних потреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально-

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Кропивницькому, Кiровоградськiй областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Кропивницькому, Кiровоградськiй областi, в Українi 

та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння як найповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Кропивницькому, Кiровоградськiй областi та в Українi, зокрема, внаслiдок 

створення та поширення економiчних, iсторично-документальних, культурно-мистецьких, 

навчально-пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей 

iз обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп; 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населення про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно-полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних, полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм на територiї України i за її межами, сприяння 

розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" 

"Новгород-Сiверська регiональна дирекцiя"Сiверська", iдентифiкацiйний код: 40020625 

2) Місцезнаходження 



 Україна, 16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сiверський, вул. Князя Iгоря,1 корпус А 

3) Опис 

 Головною метою дiяльностi Фiлiї є задоволення iнформацiйних i культурних погреб 

суспiльства, залучення громадян до обговорення та вирiшення найважливiших соцiально- 

полiтичних питань, забезпечення нацiонального дiалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспiльства, забезпечення права кожного на свободу думки i слова, на отримання повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї, вiдкрите i вiльне обговорення суспiльних питань. 

Основними завданнями Фiлiї є: 

1. Об'єктивне, повне, своєчасне i неупереджене iнформування про суспiльно значущi подiї в м. 

Новгороду-Сiверському Чернiгiвської областi та Українi; 

2. Оперативне iнформування про подiї у м. Новгороду-Сiверському Чернiгiвської областi, в 

Українi та за її межами; 

3. Надання громадянам України затребуваних iнформацiйних продуктiв, вiдсутнiх на 

комерцiйному ринку; 

4. Сприяння якнайповнiшому задоволенню iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб 

населення в м. Новгороду-Сiверському Чернiгiвської областi та України, зокрема внаслiдок 

створення та поширення економiчних, iсторично- документальних, культурно-мистецьких, 

навчально-пiзнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дiтей i молодi, людей 

iз обмеженими фiзичними можливостями, нацiональних меншин, iнших соцiальних груп: 

5. Популяризацiя найкращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури i мистецтва; 

6. Ретрансляцiя загальнодержавних програм телебачення i радiомовлення; 

7. Оперативне iнформування населения про надзвичайнi ситуацiї, що становлять загрозу життю 

чи здоров'ю людей; 

8. Забезпечення збалансованого i прозорого доступу суб'єктiв суспiльно- полiтичного життя до 

програм (передач) дискусiйного формату, зокрема у виглядi дебатiв; 

9. Розвиток i змiцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов i культур 

нацiональних меншин; 

10. Трансляцiя мiжнародних культурних. полiтичних, економiчних i спортивних подiй, участь у 

проведеннi мiжнародних радiо- i телевiзiйних конкурсiв i фестивалiв; 

11. Комплектування, зберiгання та використання державного фонду аудiо- та вiдеопродукцiї, 

включаючи вiдбiр, визначення конкретних строкiв i умов тривалого зберiгання радiопрограм, якi 

становлять значну художню, iсторичну i культурну цiннiсть; 

12. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi з обмiну програмами iз зарубiжними 

телерадiоорганiзацiями, зокрема обмiн на паритетних засадах творчими групами тощо; 

13. Взаємодiя з виробниками теле- та радiопрограм, на територiї України i за її межами, 

сприяння розвитку ефiрних, проводових i кабельних мереж, участь у формуваннi ринку аудiо- та 

вiдеопродукцiї; 

14. Сприяння консолiдацiї українського суспiльства; 

15. Сприяння змiцненню мiжнародного авторитету України. 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 АСВП 61358170, 

24.02.2020 

Шевченкiвський 

РВДВС у м. Києвi 

ЦМУ МЮ (м. Київ) 

штраф 5100 грн Сплачено. 

 

Опис: 

Ухвалою Днiпровського районного суду м. Києва вiд 21.10.2020 суму штрафу у розмiрi 5100 грн 

повернуто до АТ НСТУ. 



2 АСВП № 62395105, 

08.07.2020 

Шевченкiвський 

РВДВС у м. Києвi 

ЦМУ МЮ (м. Київ) 

штраф 5100 грн Не сплачено. 

Опис: 

Оскаржується  в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва справа № 640/16644/20. 

3 АСВП № 62395105, 

27.07.2020 

Шевченкiвський 

РВДВС у м. Києвi 

ЦМУ МЮ (м. Київ) 

штраф 10200 грн Не сплачено. 

Опис: 

Оскаржується  в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва справа № 640/18180/20. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Станом на 31.12.2020 телерадiокомпанiя представлена на всiй територiї України, органiзацiйна 

структура Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї складається з центральної дирекцiї та 26 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (фiлiї), iз них 4 в стадiї припинення (Українське радiо, 

Новгород-Сiверська, Донецька, Криворiзька). Структура Телерадiокомпанiї базується на 

принципах: 

1) ефективностi реалiзацiї завдань i досягнення мети Телерадiокомпанiї; 

2) забезпечення вiльного доступу до суспiльного мовлення через найбiльш поширенi 

технологiчнi платформи; 

3) запровадження конвергентних мультимедiйних платформ; 

4) оптимiзацiї дiяльностi телерадiожурналiстiв; 

5) забезпечення ефективної системи управлiння. 

Телерадiокомпанiя складається з центральної дирекцiї, яка розмiщується у м. Києвi, та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (фiлiй). 

Вiдокремлений структурний пiдроздiл дiє вiдповiдно до положення про такий пiдроздiл, 

затвердженого правлiнням. 

Вiдокремлений структурний пiдроздiл очолює його керiвник, який призначається на конкурснiй 

основi правлiнням та здiйснює свої повноваження вiдповiдно до положення про такий пiдроздiл, 

на пiдставi i в межах довiреностi, виданої головою правлiння. 

Телерадiокомпанiя в своїй структурi може мати структурний пiдроздiл, який забезпечує 

мовлення за межами України. 

Структура АТ "НСТУ": 

Корпоративний секретар 

Апарат Наглядової ради 

Служба внутрiшнього аудиту 

I. Правлiння  

II. Центральна дирекцiя 

1. Керiвництво 

2. Департамент бухгалтерського облiку 

3. Департамент управлiння бюджетом 

4. Управлiння тендерних процедур 

5. Департамент органiзацiї та розвитку мереж телерадiомовлення. 

6. Департамент координацiї фiлiй 

7. Департамент управлiння активами 

8. Юридичний департамент 

9. Департамент кадрового адмiнiстрування 

10. Департамент управлiння людськими ресурсами 

11. Департамент органiзацiйної роботи 



12. Департамент комунiкацiй зi ЗМI та громадськiстю 

13. Департамент взаємодiї з органами державної влади  

14. Департамент закордонного спiвробiтництва. 

15. Управлiння комплаєнс 

16. Управлiння ризикiв 

17. Другий вiддiл. 

18. Дирекцiя телебачення 

19. Дирекцiя "Українське радiо" 

20. Департамент iнформацiйного мовлення. 

21. Дирекцiя цифрових платформ 

22. Дирекцiя регiонального мовлення 

23. Департамент технiчних стандартiв 

24. Департамент стратегiчного маркетингу 

25. Департамент безпеки 

26. Департамент сервiсу 

27. Управлiння Координацiйний центр мовлення нацiональних меншин 

28. Управлiння монiторингу контенту та стандартiв мовлення 

29. Департамент стратегiчного планування та бiзнес-моделювання 

30. Антикорупцiйний департамент 

31. Департамент iнформацiйних технологiй 

32. Департамент з комерцiйної дiяльностi. 

III. Вiдокремленi структурнi пiдроздiли 

1. Фiлiя АТ НСТУ "Вiнницька регiональна дирекцiя "Вiнтера" 

2. Фiлiя АТ НСТУ "Волинська регiональна дирекцiя" 

3. Фiлiя АТ НСТУ "Днiпровська регiональна дирекцiя" 

4. Фiлiя АТ НСТУ "Житомирська регiональна дирекцiя" 

5. Фiлiя АТ НСТУ "Закарпатська регiональна дирекцiя" 

6. Фiлiя АТ НСТУ "Запорiзька регiональна дирекцiя" 

7. Фiлiя АТ НСТУ "Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя "Карпати" 

8. Фiлiя АТ НСТУ "Кропивницька регiональна дирекцiя" 

9. Фiлiя АТ НСТУ "Криворiзька регiональна дирекцiя "Криворiжжя" (в стадiї припинення) 

10. Фiлiя АТ НСТУ "Регiональна дирекцiя UA:Донбас" 

11. Фiлiя АТ НСТУ "Львiвська регiональна дирекцiя" 

12. Фiлiя АТ НСТУ "Миколаївська регiональна дирекцiя" 

13. Фiлiя АТ НСТУ "Одеська регiональна дирекцiя" 

14. Фiлiя АТ НСТУ "Полтавська регiональна дирекцiя "Лтава" 

15. Фiлiя АТ НСТУ "Рiвненська регiональна дирекцiя" 

16. Фiлiя АТ НСТУ "Сумська регiональна дирекцiя" 

17. Фiлiя АТ НСТУ "Тернопiльська регiональна дирекцiя" 

18. Фiлiя АТ НСТУ "Харкiвська регiональна дирекцiя" 

19. Фiлiя АТ НСТУ "Херсонська регiональна дирекцiя "Скiфiя" 

20. Фiлiя АТ НСТУ "Хмельницька регiональна дирекцiя "Подiлля-Центр" 

21. Фiлiя АТ НСТУ "Черкаська регiональна дирекцiя" 

22. Фiлiя АТ НСТУ "Чернiгiвська регiональна дирекцiя" 

23. Фiлiя АТ НСТУ "Чернiвецька регiональна дирекцiя" 

Фiлiя АТ НСТУ "Донецька регiональна дирекцiя" (в стадiї припинення) 

Фiлiя АТ НСТУ "Центральна дирекцiя "Українське Радiо" (в стадiї припинення) 

Фiлiя АТ НСТУ "Новгород-Сiверська регiональна дирекцiя "Сiверська" (в стадiї припинення) 

Протягом 2020 року змiни в структурi АТ "НСТУ" вiдсутнi. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 



чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду  - 3820 особи; 

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, прийнятих  на умовах неповного робочого дня (тижня)  

- 87 осiб; 

Середньооблiкова кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 73 особи; 

Середньооблiкова кiлькiсть осiб, якi працюють за цивiльно-правовими договорами - 80 осiб. 

Фонд оплати працi за 2020 рiк склав 667,5 млн. грн. за рахунок фiнансової пiдтримки, що на  

19,24 %  бiльше нiж у попередньому роцi. 

Концепцiя кадрової полiтики АТ "НСТУ" полягає в тому, щоб забезпечити зацiкавленiсть усiх 

працiвникiв у пiдвищеннi ефективностi працi на основi створення необхiдних умов для розвитку 

творчих можливостей людини, постiйного зростання дiлової квалiфiкацiї та професiоналiзму, 

полiпшення соцiального забезпечення працiвникiв, забезпечення необхiдних умов для 

високопродуктивної працi. 

У листопадi 2020 року проведено дiагностику корпоративної культури Суспiльного мовника. 

Участь в опитуваннi взяли 1002 працiвники, представники всiх самостiйних та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв (фiлiй).  

Протягом 2020 року розроблено грейдингову систему оплати працi. У рамках цього проєкту 

визначено ринковi орiєнтири та здiйснено аналiтику ринку оплати працi працiвникiв, залучених 

в аналогiчних сферах дiяльностi; визначено компенсацiйнi фактори та проведено оцiнку всiх 

посад у телерадiокомпанiї iз залученням керiвникiв кожного пiдроздiлу; сформовано iєрархiю 

посад за цiннiстю та грейди; побудовано "полiтичну лiнiю" (узгодження цiнностi посади для АТ 

"НСТУ" з її типовою вартiстю на референтному ринку); визначено рiвнi заробiтних плат для 

усiх посад з урахуванням цiнностi посади для АТ "НСТУ" та ринкових даних; визначено вилки 

оплати працi для кожної посади.  

Подальше запровадження нової системи оплати працi заплановане на 2021 рiк та дасть змогу АТ 

"НСТУ" бути конкурентоздатним роботодавцем на ринку працi, залучати та утримувати 

висококвалiфiкованих працiвникiв, а також забезпечить внутрiшню справедливiсть при 

визначеннi рiвня оплати працi для кожного працiвника. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

2000 року було засновано Незалежну асоцiацiю телерадiомовникiв (НАМ) на основi досвiду 

роботи аналогiчних органiзацiй за кордоном. Офiцiйна реєстрацiя  вiдбулася 27 липня 2000 

року, а з сiчня 2001 року органiзацiя отримала всеукраїнський статус. З грудня 2019 року НАМ 

змiнює офiцiйну назву, вiдтепер НАМ - НАЦIОНАЛЬНА АСОЦIАЦIЯ МЕДIА.  

За цей час НАЦIОНАЛЬНА АСОЦIАЦIЯ МЕДIА встигла стати найбiльшим професiйним 

об'єднанням електронних засобiв масової iнформацiї України, зiбрати у свою команду кращих 

професiйних юристiв, вiдомих медiа-експертiв та досвiдчених аналiтикiв, органiзувати фахову 

сервiсну пiдтримку, яка заощаджує витрати членiв асоцiацiї на утримання цiлого штату 

спецiалiзованих працiвникiв. До того ж, НАМ було реалiзовано 100 нацiональних проектiв, такi 

як: Лабораторiя форматiв, Телемости про реформи, Полiлог, Ukrainian Media E-School, Єдина 

країна, Обмiн новинами, Цифровий форум, Лабораторiя форматiв, TV-Local, Дискусiйний клуб, 

Честь професiї, Новi медiа - новi можливостi, Hackaton, Радiокомiтет, та iншi. Наразi понад 100 

регiональних та нацiональних телерадiокомпанiй України є членами НАМ.  

Наглядова рада АТ "НСТУ" 23 жовтня 2019 року прийняла рiшення ( протокол вiд 23.10.2019 № 



36) про вступ АТ "НСТУ" до НАЦIОНАЛЬНОЇ АСОЦIАЦIЇ МЕДIА, мiсцезхнаходження: 01032, 

Київ, вул. Саксаганського, 103, оф. 30-31, зокрема в якостi дiйсного члена.  

Вiдповiдно до Статуту НАМ членство в НАМ вважається набутим з моменту прийняття 

вiдповiдного рiшення загальними зборами НАМ та за умови сплати претендентом вступного 

внеску. У вiдповiдностi з пунктом 1.8. Положенням про членство, затвердженого рiшенням 

правлiння НАМ вiд 03.12.2018 виконавчий директор НАМ повiдомляє претендента про 

прийняте рiшення щодо членства протягом трьох робочих днiв та надсилає йому витяг з 

протоколу Загальних зборiв до якого додається розрахунок розмiру членських внескiв i рахунок-

фактуру на сплату вступного та першого щомiсячного членського внеску.  

Крiм того, при набуттi членства НАМ видається свiдоцтво встановленого зразка. 

Наразi АТ "НСТУ" на виконання рiшення Наглядової ради АТ "НСТУ" 23 жовтня 2019 року ( 

протокол вiд 23.10.2019 № 36) було забезпечено пiдготовку та подання необхiдних документiв 

для участi ПАТ "НСТУ" в АСОЦIАЦIЇ "НАМ" в якостi дiйсного члена. Рiшення щодо членства 

АТ "НСТУ" в АСОЦIАЦIЇ "НАМ" принято у груднi 2020 року.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

АТ "НСТУ" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 

перiоду не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Порiг суттєвостi становить 5% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi 

При виправленнi помилок минулих рокiв порiг суттєвостi для коригування статей фiнансової 

звiтностi у розмiрi не менше 1% виручки вiд реалiзацiї 

Звiт про рух грошових коштiв - прямий метод 

Функцiональна валюта - гривня, валюта фiнансової звiтностi - гривня 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються в функцiональнiй валютi за курсом НБУ, 

дiючим на момент здiйснення операцiї. 

Монетарнi статтi активiв та зобов'язань, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в 

функцiональну валюту за курсом НБУ на звiтну дату в межах операцiї. 

Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, первiсно 

визнаються за курсом НБУ на дату операцiї без подальшого перерахунку. 

Доходи та витрати вiд курсових рiзниць та вiд продажу iноземних валют вiдображаються на 

нетто-основi (доходи мiнус витрати) 

Порiг суттєвостi визнання нематерiальних активiв  - 1тис.грн., якщо менше - витрати поточного 

перiоду 

Порiг суттєвостi визнання основних засобiв - у 2020 роцi був пiдвищений з 6 тис.грн. до 20 

тис.грн., якщо вартiсть основних засобiв менше зазначеного критерiю, то облiк таких об'єктiв у 

складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Метод амортизацiї основних засобiв - 

прямолiнiйний, метод амортизацiї  малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 100% при 

вводi в експлуатацiю. 

Строки амортизацiї основних засобiв -   Будiвлi та споруди 10-60 рокiв; машини та обладнання - 

2-5 роки; транспортнi засоби  5-10 рокiв;  обладнання, iнструменти та прилади 4-35 рокiв; 



багаторiчнi насадження - 4-10 рокiв; iншi основнi засоби та необоротнi матерiальнi активи - 2-12 

рокiв. 

     Якщо нерухомiсть має подвiйне призначення, а саме: одна частина нерухомостi 

використовується для власних потреб Товариства, в результатi чого така нерухомiсть належить 

до основних засобiв, а iнша частина нерухомостi використовується як iнвестицiйна нерухомiсть, 

Товариство облiковує цi частки окремо, а саме: класифiкує частину нерухомостi до категорiї 

iнвестицiйної нерухомостi, тiльки якщо така частина може бути окремо продана або надана в 

оренду окремо за договором фiнансової оренди. Якщо частина нерухомостi не може бути 

продана або надана в оренду окремо за договором фiнансової оренди, то тодi вся нерухомiсть 

класифiкується в категорiю iнвестицiйної нерухомостi, тiльки якщо частка нерухомостi, що 

утримується для власних потреб Товариства, становить менше нiж 15 вiдсоткiв вiд загальної 

площi нерухомостi. В iншому випадку об'єкти нерухомостi визнаються у складi основних 

засобiв. 

Оцiнка iнвестицiйної нерухомостi пiсля визнання -  за справедливою вартiстю  

Визнання фiнансових активiв та зобов'язань - за справедливою вартiстю 

Депозити та ощаднi (депозитнi) сертифiкати на вимогу та строком погашення до трьох мiсяцiв 

(на дату укладання договору) визнаються як грошовi кошти. Строком бiльше трьох мiсяцiв - 

фiнансовi iнвестицiї. 

Перiод обертання запасiв - 2 роки, метод списання запасiв - ФIФО 

Кошти, розмiщенi в банках оголошених банкрутом, банках з вiдкликаною банкiвською 

лiцензiєю, введеною тимчасовою адмiнiстрацiєю тощо не можуть визнаватися в складi грошових 

коштiв, та потребують формування резерву. 

Сума забезпечень на вiдшкодування витрат на оплату вiдпусток нараховується в останньому 

мiсяцi звiтного кварталу як добуток фактично нарахованого фонду оплати працi працiвникам за 

квартал i розрахованого коефiцiєнта забезпечення вiдпусток. Отримана сума збiльшується на 

вiдсоток нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. 

Плановий розрахунок коефiцiєнта забезпечення вiдпусток проводиться раз на рiк та 

обчислюється як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового 

фонду оплати працi на рiк. Встановлений коефiцiєнт не змiнюється протягом року до 

проведення iнвентаризацiї забезпечення для оплати щорiчних вiдпусток працiвникам. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi АТ "НСТУ" є виробництво та трансляцiя телерадiопрограм.   

Фактичнi обсяги розповсюдження (трансляцiї) телерадiопрограм у 2020 роцi становили: 370,9 

тис. годин, в тому числi телевiзiйних (аналогове, цифрове та супутникове мовлення) - 248,3 тис. 



годин, радiопрограм (аналогове, цифрове та супутникове мовлення)- 122,6 тис. годин.  

Всього у 2020 роцi було реалiзовано 2,2 тис. год. рекламних проявiв, iнформацiї про спонсорiв i 

т.д. 

Середня- цiна продажу 1 хв. ефiру складає: 

- для загальнонацiонального телевiзiйних каналiв - 785,67 грн. з ПДВ. 

- для загальнонацiональних радiо каналiв - 1165,22 грн. з ПДВ. 

- для регiональних телерадiоканалiв - 205,05  грн. з ПДВ. 

Обсяг коштiв, отриманих з державного бюджету за 2020 рiк складає 1549,1 млн.грн.  

Обсяг коштiв отриманих вiд господарської дiяльностi складає 73,5 млн.грн, в тому числi:  

- вiд комерцiйної дiяльностi - 52 млн.грн. (розмiщення реклами, полiтична агiтацiї, iнформацiя 

про спонсорство, органiзацiя концертiв, продаж прав та iн.); 

- вiд здачi майна в оренду разом iз вiдшкодуванням комунальних послуг, послуг охорони та 

компенсацiї земельного податку 21,5 млн. грн.  

Експорт послуг у 2020 роцi склав 9,2 тис.євро, що в еквiвалентi гривнi 245,8 тис.грн. 

Телерадiокомпанiя знаходиться пiд значним впливом репутацiйних ризикiв, ризикiв змiни 

вподобань та моделей споживання телеглядачiв та радiослухачiв, полiтичного ризику, ризику 

нестабiльного фiнансування (в тому числi короткостроковiсть коштiв фiнансової пiдтримки 

державного бюджету не дає можливостi сталого планування довгострокового розвитку), ризику 

втрати довiри, корупцiйних ризикiв.  

За звiтний рiк в АТ "НСТУ" затверджено Полiтику управлiння ризиками АТ "НСТУ" та 

запроваджено систему управлiння ризиками, яка грунтується  на  розподiлi  обов'язкiв  мiж  

пiдроздiлами  компанiї  iз  застосуванням моделi трьох лiнiй захисту. Також у 2020 роцi 

проведено  комплексну  дiагностику компанiї -  початкову  оцiнку  ризикiв АТ "НСТУ" та 

затверджено План заходiв за результатами проведеної початкової оцiнки ризикiв АТ "НСТУ". 

Основним перспективним напрямом дiяльностi компанiї у сферi телерадiомовлення стане 

подальше розширення аудиторiї шляхом пiдвищення якостi медiйного продукту та розбудови 

мережi, а саме переведення всiх провайдерiв програмної послуги на отримання телепрограм 

через IP для присутностi в кабельних мережах у форматi 24/7 та реалiзацiї 3-ї фази модернiзацiї 

мережi доставки сигналiв радiопрограм до передавачiв у регiонах з метою об'єднання всiх 

передавачiв у межах областi з центральною студiєю в регiонi (для трансляцiї мiсцевих програм). 

Крiм того, заплановане подальше оновлення виробничої бази, а саме: стандартизацiя та 

модернiзацiя системи мiжрегiонального мовлення (радiо та ТБ), переведення центральних 

ефiрних апаратних в HD, повне резервування ефiрних апаратних всiх телевiзiйних медiаактивiв 

та побудова мiжрегiональної IT-мережi.  

На кiнець звiтного перiод медiаактиви АТ "НСТУ" значно покращили свої позицiї на ринку. Так 

показник shr для аудиторiї 18+ "UA:Перший" зрiс на 30 %, а в "UA:Культура" на 25 %, загальне 

збiльшення переглядiв по сайтах Суспiльного з грудня 2019 по грудень 2020 становить 8,82 млн. 

(з 1,88 млн переглядiв до 10,7 млн. переглядiв).  

АТ "НСТУ" для забезпечення трансляцiї та доставки сигналу телепрограм спiвпрацює з 16 

постачальниками послуг. 

АТ "НСТУ" не здiйснює дiяльнiсть в iнших країнах. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Придбання Товариством  основних засобiв з моменту утворення має наступну динамiку: 

2017 рiк - 49 128 409,65 гривень; 

2018 рiк - 12 121 585,35 гривень; 

2019 рiк - 28 732 852,22 гривень; 

2020 рiк - 26 822 784,23 гривень. 



Придбання Товариством  основних нематерiальних активiв з моменту утворення має наступну 

динамiку: 

2017 рiк - 89 817 629,45 гривень; 

2018 рiк -  82 353 033,57 гривень; 

2019 рiк - 24 355 560,08 гривень; 

2020 рiк - 30 190 829,67 гривень. 

У 2018 роцi вiдбулось продаж прав на трансляцiю продаж прав (Кубок Свiту  FIFA)для АТ 

"Телеканал "Iнтер " 2018 рiк - 69 362 510,50 грн. 

У 2018 роцi вiдбулось продаж прав на трансляцiю (Кубок Свiту  FIFA) для ТОВ "Телестудiя 

"Служба iнформацiї " 2018 рiк - 9 839 171,50 грн. 

За результатами переоцiнки на 31 грудня 2018 року у звiтi про фiнансовий стан станом на 31 

грудня 2019 вiдображена сума дооцiнки 1 941 685 тис. грн., а сума уцiнки вiдображена у складi 

iнших витрат звiту про сукупний дохiд у сумi 162 726 тис. грн. 

У 2020 роцi з балансу АТ "НСТУ", зокрема у фiлiї АТ "НСТУ""Вiнницька Регiональна дирекцiя" 

вибуло право постiйного користування земельною дiлянкою на суму 548 тис.грн. 

У 2020 роцi з балансу АТ "НСТУ", зокрема у фiлiї АТ "НСТУ""Волинська Регiональна дирекцiя" 

вибула будiвля балансовою вартiстю 7576 тис.грн. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Значну частку основних засобiв АТ "НСТУ" складає нерухоме майно, яке розмiщене у всiх 

регiонах України, та в якому проводять дiяльнiсть вiдокремленi структурнi пiдроздiли АТ 

"НСТУ". Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням АТ "НСТУ" та його фiлiй. 

Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.  

У 2020 роцi вперше за багато рокiв вiдбулося технiчне переоснащення компанiї загальною 

вартiстю 27 млн грн. Усього реалiзовано 48 договорiв на поставку технiки та програмного 

забезпечення. 

У рамках реалiзацiї проєкту "Суспiльна студiя" створено новий сучасний апаратно-студiйний 

комплекс, що налiчує 5 локацiй для зйомок з можливiстю щоденної багаточасової прямоефiрної 

роботи з використанням найсучаснiших технiчних рiшень, у тому числi з повним трактом HD. 

Втiлено нове сучасне рiшення - технiчний канал, що на базi IР-технологiй змiнює принцип 

розповсюдження контенту з центральної дирекцiї у фiлiї з метою забезпечення бiльшої 

гнучкостi, надiйностi, стандартизацiї та унiфiкацiї ефiрного мовлення. 

Модернiзовано центральну апаратну радiо, а саме закуплено обладнання АСБ нацiональних 

радiостанцiй УР-1, УР-3, УР-2 (звуковий пульт, мiкрофони, станцiя мовлення з програмним 

забезпеченням, телефонний гiбрид), що суттєво пiдсилило вiдповiднi виробничi можливостi. 

Впроваджено сучасну IP-мережу NDI в усiх 9 апаратно-студiйних блоках апаратно-студiйного 

комплексу телецентру "Олiвець", що забезпечує обмiн вiдеостримами для виробничих потреб 

мiж апаратними та дає можливiсть вводити в програми стрими iз серверiв LiveU, отримувати та 

вiддавати стрими вiдеомiкшерами VMix i здiйснювати конвертацiю стримiв у SDI та навпаки 

для використання в наявних трактах SDI. Апаратно-студiйний комплекс забезпечено 11 

потужними станцiями з VMix для роботи в HD. 

Також закуплено 140 нових робочих станцiй, 190 офiсних комп'ютерiв, 75 ноутбукiв. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 



економічних обмежень 

Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" 

держава забезпечує належне фiнансування АТ "НСТУ", яке передбачається окремим рядком у 

Державному бюджетi України та становить не менше 0,2 вiдсотка видаткiв загального фонду 

Державного бюджету України за попереднiй рiк. 

У 2020 роцi внаслiдок зменшення обсягiв фiнансової пiдтримки на виконання вимог Закону 

України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" 

вiд 13.04.2020 № 553-IХ на суму 178,3 млн гривень сума фiнансової пiдтримки становила 1 549,1 

млн гривень, що вiдповiдало 77 % вiд мiнiмальної потреби, гарантованої державою. З 

урахуванням необхiдностi погашення заборгованостi минулих перiодiв за рахунок коштiв 

фiнансової пiдтримки на загальну суму 317,2 млн гривень (заборгованостi перед АТ "Євроньюз" 

- 309,6 млн грн, решти нарахованих штрафних санкцiй, за наданим Японiєю кредитом - 7,6 млн 

грн) сума фiнансової пiдтримки, яку можливо було спрямувати на забезпечення основної 

дiяльностi телерадiокомпанiї та її переоснащення, становила 1231,9 млн гривень замiсть 2 011,5 

млн гривень (61 % вiд потреби). Недофiнансування з державного бюджету АТ "НСТУ" призвело 

до вiдмови вiд здiйснення проєктiв розвитку телерадiокомпанiї, значно скоротило її можливостi 

у виробництвi контенту. Обмеження у видатках розвитку - 50 млн гривень замiсть 278,3 млн 

гривень (на початок року) - не дало можливостi здiйснити погашення заборгованостi за 

телевiзiйнi права ФIФА-2022 та забезпечити придбання обладнання для переоснащення пiд 

сучаснi стандарти телерадiомовлення. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Питома вага доходiв фiнансової пiдтримки з державного бюджету становить понад 90 % вiд 

загальної суми доходiв АТ "НСТУ".  

Досягнення покращеня лiквiдностi  можливе за умови достатнього фiнансування та збiльшення 

обсягу реалiзацiї власних послуг. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду та 

очiкуванi прибутки вiд їх виконання складають 35 720 тис.грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

РIЧНИЙ ПЛАН ДIЯЛЬНОСТI АТ "НСТУ" на 2021 рiк  

1. Стратегiчнi цiльовi показники  

1.1. Сприяти розвитку соцiального та культурного капiталу українцiв, зростанню довiри в 

українському суспiльствi. 

1.2. Посилювати критичне мислення, зменшувати тривожнiсть, додавати впевненостi та 

виваженостi в оцiнюваннi.  

1.3. Бути надiйним джерелом новин та безпечним джерелом iнформацiї.  

1.4. Бути осередком дискусiй, що впливають на те, як суспiльство визначає свої прiоритети.  

2. Контентнi цiльовi показники 

2.1.  

- Всебiчно, об'єктивно i збалансовано iнформує про суспiльно значущi подiї в Українi та за 

кордоном, надаючи прiоритет суспiльним iнтересам над комерцiйними та полiтичними.  

- Пояснює полiтичнi процеси, якi вiдбуваються в країнi та свiтi, висвiтлює позицiї рiзних 

полiтичних сил, дає змогу зрозумiти суть i складнiсть таких процесiв. 



2.2.  

- Забезпечує розумний баланс мiж аргументованою критикою та позитивним висвiтленням 

суспiльних здобуткiв.  

- Надихає iсторiями успiху українцiв - здобутками наших спортсменiв, музикантiв, науковцiв, 

досягненнями держави, несе сенси для своєї аудиторiї.  

- Будує мiцнi зв'язки з аудиторiєю, залучає якнайширше коло спiльнот, людей рiзних вiкових 

груп i людей з iнвалiднiстю, нацiональних та iнших меншин, iнших соцiальних груп, надаючи їм 

можливiсть бути представленими в iнформацiйному полi як невiд'ємна складова єдиного 

суспiльства.  

- Забезпечує задоволення iнформацiйних, культурних та освiтнiх потреб суспiльства.  

- Налагоджує громадський дiалог, пiднiмає для обговорення на рiвнi всiєї країни найважливiшi 

суспiльнi питання, залучає громадян до їхнього вирiшення, стимулює до самостiйного пошуку 

рiшень. 

- Розвиває українську мову та культуру, спрямовує зусилля на посилення нацiональної 

iдентичностi та єдностi суспiльства.  

- Формує попит на якiсно iнший контент, направлений на просвiтництво, культуру, розвиток 

людини, способи виходу зi складних ситуацiй та iсторичну правду.  

- Допомагає зрозумiти сучаснi тренди культури та мистецтва, сучасної психологiї, сприяє 

особистому зростанню та розвитку. 

2.3. Пропонує iнформацiю пiд надiйним брендом, який дає змогу довiряти джерелам i не 

губитися в оцiнках. 

2.4. Сприяє достатнiй обiзнаностi у справах держави, регiону, громади, допомагає подолати 

фрагментацiї суспiльства. 

2.5. Зацiкавлює дитячу та молодiжну аудиторiї, створюючи привабливий контент, який водночас 

спрямований на формування їхнiх цiнностей, їхнього особистого розвитку, медiаграмотностi та 

критичного мислення, на формування їхньої спроможностi взаємодiяти мiж собою та 

навколишнiм свiтом, який допомагає їм знайти вiдповiдi на складнi питання їхнього вiку. 

2.6. Створює (самостiйно та у спiвробiтництвi) художнi та документальнi фiльми, серiали, 

мультфiльми. 

2.7. Записує та зберiгає для майбутнiх поколiнь значний архiвний фонд: народнi пiснi, 

симфонiчнi твори, музичнi записи, документальнi нариси, iсторичнi факти, якi допомагають 

дослiджувати iсторiю культури та вiдновлювати українську iдентичнiсть. 

3. Досягнення аудиторних цiльових показникiв  

3.1. UА: ПЕРШИЙ Shr % (частка) - зростання на 15 % (в аудиторiї 18+). 

3.2. UА: КУЛЬТУРА Shr % (частка) - зростання на 15 % (в аудиторiї 18+ (50+). 

3.3. УКРАЇНСЬКЕ РАДIО УР-1 "Українське радiо": - Reach - зростання на 5 % - AQH - 

зростання на 5 % - TLS dly - зростання на 10 % - Shr - зростання на 5 % УР-2 "Радiо "Промiнь": - 

Reach - зростання на 8 % - AQH - зростання на 7 % - TLS dly - зростання на 15 % - Shr - 

зростання на 7 % УР3 "Радiо "Культура": - Reach - зростання на 7 % - AQH - зростання на 5 % - 

TLS dly - зростання на 10 % - Shr - зростання на 5 %. 

3.4. НОВИНИ Телебачення: Shr новин - зростання на 20 % Радiо: Shr новин - зростання на 5 % 

Запуск проєкту NewsHouse 2.0 5. 

3.5. СУСПIЛЬНЕ НОВИНИ 5 000 000 переглядiв щомiсяця на кiнець 2021 року 

СУСПIЛЬНЕ СПОРТ 1 000 000 переглядiв щомiсяця на кiнець 2021 року  

СУСПIЛЬНЕ КУЛЬТУРА 500 000 переглядiв щомiсяця на кiнець 2021 року 

СУСПIЛЬНЕ ДIТИ  - Створення медiа активу. 

3.6. РЕГIОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ - Входження в телевiзiйну панель мiжрегiональної 

телевiзiйної платформи. 

4. Корпоративнi цiльовi показники 

4.1. Трансформувати системи управлiння. Впроваджено процесне управлiння. Описано оновлену 

структуру компанiї, ролi та очiкування. Розпочато iмплементацiю оновленої структури. 



Iмплементовано в щоденну роботу компанiї процеси управлiння змiнами. Iнтегровано систему 

управлiння проєктами з системою управлiння ризиками. 

4.2. Розвивати корпоративну культуру. Впроваджено HR-стратегiю. Впроваджено грейдингову 

систему. Впроваджено систему внутрiшнього монiторингу корпоративної культури. 

4.3. Модернiзувати виробничу базу. Стандартизовано та модернiзовано систему 

мiжрегiонального мовлення (радiо та ТБ). Модернiзовано центральнi ефiрнi апаратнi в HD. 

Здiйснено повне резервування ефiрних апаратних всiх телевiзiйних медiаактивiв. Побудовано 

мiжрегiональну IT-мережу. 

4.4. Розширити мережi мовлення. Розширено загальнонацiональнi FM-мережi поширення 

сигналу Українського радiо, Радiо "Промiнь", Радiо "Культура" (згiдно з рiшеннями 

Нацiональної ради України з питань телебачення та радiомовлення). 

4.5. Створити комфортнi та безпечнi умови. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Телерадiокомпанiя працює за принципом "спочатку аудиторiя". Ми хочемо бути зручними 

нашим споживачам та доставляти їм контент зручним для них шляхом та формi. Останнi роки 

медiаспоживання змiщується в бiг дiджитал та мобайл. Перспективною розвитку для НСТУ є 

збiльшення присутностi в нових цифрових та мобiльних платформах. 

Протягом 2020 року телерадiокомпанiя системно проводила дослiдження уподобань аудиторiї.  

Серед основних досягнень 2020 року є формування Каталогу соцiологiчних дослiджень АТ 

"НСТУ", який вмiщує 13 дослiдницьких проєктiв з повним описом методологiї, мети, завдань, 

методiв збору iнформацiї, функцiй спiвробiтникiв у рамках кожного проєкту та орiєнтовний 

бюджет зовнiшнiх (польових) витрат на проведення.  

Завдяки регулярним замiрюванням Суспiльний мовник матиме змогу: контролювати досягнення 

маркетингових цiлей АТ "НСТУ", формулювати теми для творцiв, дослiджувати аудиторiю 

регiонального мовлення, аналiзувати сукупну аудиторiю Суспiльного з усiх платформ, гiдно 

конкурувати з новинним контентом комерцiйних телеканалiв тощо.  

Також Суспiльний мовник матиме змогу стати авторитетним джерелом iнформацiї про стан 

суспiльної думки, увiйти в трiйку лiдерiв аналiтичних центрiв України, формувати порядок 

денний, задавати стандарти.  

Крiм того, протягом року запущено та реалiзовано складне дослiдження (3 етапи реалiзацiї) за 

розробленою власними силами методологiєю щодо сприйняття бренду Суспiльного, довiри до 

його медiаактивiв, впiзнаваностi бренду, досвiду використання, цiнностей тощо. 

У рамках проєкту реалiзовано:  

- 24 фокус-групових iнтерв'ю за донорської пiдтримки Internews Network;  

- 8000 face-to-face iнтерв'ю за донорської пiдтримки Ради Європи;  

- 9600 CATI-опитувань за донорської пiдтримки SIDA.  

Окремо реалiзовано перше масштабне дослiдження радiо (4 фокус-групи та 1550 CATI-iнтерв'ю) 

з метою глибокого розумiння особливостей радiоспоживання взагалi та радiостанцiй 

Суспiльного мовника зокрема. 

Сума витрат на дослiдження в 2020 роцi склала 4 085,75 тис.грн. (в т.ч. донорська допомога).  

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Вiдповiдно до Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв в реєстрi акцiонерного товариства 

"ЄВРОНЬЮЗ" (iдентифiкацiйний код 387 858 046) товариство Нацiональна телекомпанiя 

України, вул. Мельникова, 42, 04119 м. Київ, Україна є власником акцiонерного рахунку № 26 з 

11 травня 2006 року внесене у реєстр товариства SECEMIE, що стало EURONEWS, починаючи з 



19 грудня 2008 року як власник 2 590 номiнативних акцiй (менше 1 вiдсотка). АТ "НСТУ" є 

правонаступником НТКУ. 

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi, на офiцiйному сайтi 

http://corp.suspilne.media/ та на сайтi акцiонера http://comin.kmu.gov.ua/. 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада 1. Голова Наглядової ради 

2. Заступник голови Наглядової ради 

3. Секретар Наглядової ради 

4. Член Наглядової ради 

5. Член Наглядової ради 

6. Член Наглядової ради 

7. Член Наглядової ради 

8. Член Наглядової ради 

9. Член Наглядової ради 

10. Член Наглядової ради 

11. Член Наглядової ради 

12. Член Наглядової ради 

13. Член Наглядової ради 

1. Остапа Свiтлана Вiталiївна 

2. Бобиренко Вiктор Анатолiйович 

3. Мiський Вадим Васильович 

4. Глiбовицький Євген Мирославович 

5. Панич Олексiй Олегович 

6. Миронова Оксана Володимирiвна 

7. Романюк Оксана Миколаївна 

8. Павлiченко Олександр Миколайович  

9. Скрипка Наталiя Сергiївна 

10. Карякiна Дарiя Сергiївна 

11. Яворiвський Володимир 

Олександрович  

12. Малазонiя Лаврентiй Теймуразович  

13. Дулапчiй Катерина Миколаївна 

Правлiння 1. Голова правлiння 

2. Член правлiння 

3. Член правлiння 

4. Член правлiння 

5. Член правлiння 

6. Член правлiння 

1. Аласанiя Зурабi Григорович 

2. Гребенюк Iнна Iгорiвна 

3. Кольцова Олександра Анатолiївна 

4. Лодигiн Ярослав Олександрович 

5. Чернотицький Микола Миколайович 

6. Хоркiн Дмитро Миколайович 

Ревiзiйна комiсiя 1. Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Секретар Ревiзiйної комiсiї 

3. Член Ревiзiйної комiсiї 

4. Член Ревiзiйної комiсiї 

5. Член Ревiзiйної комiсiї 

 

1. Пальнiков Олександр 

Володимирович  

2. Дубич Євген Євгенович 

3. Євченко Наталiя Григорiвна 

4. Покотило Наталiя Володимирiвна 

5. Микитин Юлiя Миколаївна 

Редакцiйна рада 1. Голова Редакцiйної ради 

2. Заступник голови Редакцiйної ради 

3. Секретар Редакцiйної ради 

4. Член редакцiйної ради 

5. Член редакцiйної ради 

6. Член редакцiйної ради 

7. Член редакцiйної ради 

8. Член редакцiйної ради 

9. Член редакцiйної ради 

10. Член редакцiйної ради 

11. Член редакцiйної ради 

12. Член редакцiйної ради 

13. Член редакцiйної ради 

14. Член редакцiйної ради 

15. Член редакцiйної ради 

1. Вакало Ольга Валерiївна 

2. Гримайло-Макаренко Олександр 

Вадимович 

3. Лоцман Костянтин Анатолiйович 

4. Чибар Микита Володимирович 

5. Сачанюк Свiтлана Григорiвна 

6. Корнiєнко Iрина Iванiвна 

7. Шелудько Юлiя Iванiвна 

8. Коваль Iрина Анатолiївна 

9. Бенцал Iгор Iванович 

10. Носков Володимир Анатолiйович 

11. Гудима Анастасiя Валерiївна 

12. Кобаль Антонiна Володимирiвна 

13. Рихтун Тетяна Ярославiвна 

14. Стебельська Христина 

Любомирiвна 

15. Шевчук Ольга Володимирiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння Аласанiя Зурабi Григорович 1965 Повна вища 27 

Приватна установа 

"Унiверситет" "Київська 

Школа Економiки", 

40762332, викладач 

Програми Журналiстика, 

член Керiвного Комiтету 

Програми 

16.05.2017, по 

13.05.2021 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди - 1574,06 тис. грн, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1. 2014-2016 р.р. "Нацiональна телекомпанiя України"- генеральний директор. 

2. 2017 р. Приватна установа "Унiверситет" "Київська Школа Економiки" - викладач Програми Журналiстика, член Керiвного Комiтету Програми. 

3. 2017 р.  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - голова правлiння по теперiшнiй час.   

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

2 

Член правлiння Гребенюк Iнна Iгорiвна 1981 Повна вища 21 

Мiнiстерство аграрної 

полiтики та продовольства 

України, 37471967, заступник 

Мiнiстра аграрної полiтики та 

продовольства України, 

Керiвник апарату. 

22.05.2017, по 

22.05.2021 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди -  1286,27 тис. грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1.  2015-2016 р.р. Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України- заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України - 

керiвник апарату.  

2. 2017 р.  публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - член правлiння по теперiшнiй час. 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

3 

Член правлiння 
Кольцова Олександра 

Анатолiївна 
1979 Повна вища 5 фiзична особа - пiдприємець 

29.05.2017, по 

29.05.2021 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди -  0 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини немає. Загальний стаж  роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1. 2000-2001 р.р. Приватне Пiдприємство "Елiт А+А" - викладач англiйської мови. 

2.  2017 р.  публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - член правлiння по теперiшнiй час (з 09.09.2019 до 

12.11.2021 року знаходиться у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку). 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

4 

Член правлiння 
Лодигiн Ярослав 

Олександрович 
1987 Повна вища 11 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Аристократи", 39832042, 

Головний редактор творчого 

об'єднання. 

09.09.2019, по 

08.09.2023 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди -  1695,35 тис. грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1. 2015-2019 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аристократи" - головний редактор творчого об'єднання.  

2. З 2019 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - член правлiння по теперiшнiй час. 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

5 

Член правлiння 
Чернотицький Микола 

Миколайович 
1984 Повна вища 11 

Фiлiя Нацiональної 

телекомпанiї України 

"Сумська регiональна 

дирекцiя", 40020661, 

Директор виконавчий. 

22.05.2017, по 

22.05.2021 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди - 1542,21 тис.грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1. 2015-2017 р.р. - Фiлiя Нацiональної телекомпанiї України "Сумська регiональна дирекцiя" - директор виконавчий (директор фiлiї НТУ "Сумська 

регiональна дирекцiя"). 

2. З 2017 р. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - член правлiння по теперiшнiй час. 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

6 

Член правлiння 
Хоркiн Дмитро 

Миколайович 
1986 Повна вища 13 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя 

України", 23152907, 

Генеральний продюсер радiо. 

13.09.2019, по 

12.09.2023 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди - 1456,00 тис.грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1) 2015-2017 рр.- фiлiя Нацiональної телекомпанiї України "Центральна дирекцiя "Українське радiо", старший редактор ТО "Культура", оглядач 

полiтичний ТО "УР-1"; 

2. 2017-2019 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - генеральний продюсер радiо. 



3. З 2019 р. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - член правлiння по теперiшнiй час. 

Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду доцента Iнституту журналiстики Київського Нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка 

(наукова i викладацька дiяльнiсть), iдентифiкацiйний код 02070944, мiсцезнаходження: 02000, м. Київ, вулиця Юрiя Iллєнка, 36/1.  

7 

Голова  Наглядової 

ради 
Остапа Свiтлана Вiталiївна 1967 Вища 35 

Громадська органiзацiя 

"Детектор медiа", 26476763, 

Заступниця головного 

редактора. 

25.03.2019, на 

2 роки 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи 

- 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступниця головного редактора Громадської органiзацiї "Детектор медiа".  Членом 

Наглядової ради обрана 19.01.2017 на 4 роки, головою Наглядової ради обрана 25.03.2019 р. на 2 роки. Одночасно, будучи членом НР АТ "НСТУ", 

працює заступницею головного редактора порталу Громадської органiзацiї "Детектор медiа", iдентифiкацiйний код 26476763, мiсцезнаходження 

м.Київ, вул. Ризька, 15. 
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Член Наглядової ради 
Бобиренко Вiктор 

Анатолiйович 
1969 Вища 33 фiзична особа-пiдприємець 

29.10.2020, на 

5 рокiв 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи 

- 33 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: фiзична особа-пiдприємець. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
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Секретар  Наглядової 

ради 
Мiський Вадим Васильович 1990 Вища 10 

Громадська органiзацiя 

"Лабораторiя демократичних 

трансформацiй", 38983399, 

Директор. 

25.03.2019, на 

2 роки 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи 

- 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор ГО "Лабораторiя демократичних трансформацiй", до грудня 2018 року член 

правлiння ГО "Лiга iнтернiв", ФОП. Членом Наглядової ради обраний 19.01.2017 на 4 роки, секретарем Наглядової ради обраний 25.03.2019 р. на 2 

роки. Одночасно обiймає посаду директора ГО "Лабораторiя демократичних трансформацiй", iдентифiкацiйний код 38983399, мiсцезнаходження: 

58000, м.Чернiвцi, вул. Хмельницького Богдана, буд. 50, кв. 4, а також є фiзичною особою - пiдприємцем. 
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Член Наглядової ради 
Глiбовицький Євген 

Мирославович 
1975 Вища 24 

ПРИВАТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 

"АНАЛIТИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ПРО.МОВА", 37122922, 

Директор з розвитку. 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор з розвитку ПП "АЦ "ПРО.МОВА". Одночасно, будучи членом НР ПАТ 

"НСТУ", працює директором з розвитку  ПП "АЦ "ПРО.МОВА", iдентифiкацiйний код 37122922, мiсцезнаходження: 79007, Львiвська обл., мiсто 

Львiв, вул. Огiєнка, буд. 13, кв. 1. 

11 Член Наглядової ради Панич Олексiй Олегович 1960 Вища, доктор 35 ГРОМАДСЬКА 19.01.2017, по 



фiлософських наук, 

кандидат 

фiлологiчних наук 

ОРГАНIЗАЦIЯ "НАУКОВО-

ВИДАВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ДУХ I ЛIТЕРА" в 

Шевченкiвському районi 

мiста Києва, 25665137, 

Провiдний науковий 

спiвробiтник. 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  провiдний науковий спiвробiтник ГО НВО "Дух i лiтера". Одночасно, будучи членом 

НР ПАТ "НСТУ", займає посаду провiдного наукового спiвробiтника ГО НВО "Дух i лiтера", iдентифiкацiйний код 25665137, мiсцезнаходження: 

м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 6, кв. 57. 
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Член Наглядової ради 
Миронова Оксана 

Володимирiвна 
1986 Вища 6 

Полтавська обласна рада, 

22530614, фахiвець 

iнформацiйного вiддiлу. 

11.07.2019, на 

4 роки 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  ДП "Укрзалiзниця", головний фахiвець сектору PR-стратегiй вiддiлу зв'язкiв зi ЗМI (за 

контрактом); Полтавська обласна рада, фахiвець iнформацiйного вiддiлу. PR-консультант, здобувачка другого (магiстерського) рiвня вищої освiти 

за спецiальнiстю "публiчне управлiння та адмiнiстрування", Державний унiверситет iнфраструктури i технологiй. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
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Член Наглядової ради Романюк Оксана Миколаївна 1979 Вища 19 

ГО Iнститут Масової 

Iнформацi, 24075824, 

виконавча директорка 

29.10.2020, на 

5 рокiв 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 19 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  

З серпня 2013 дотепер - виконавча директорка ГО Iнститут Масової Iнформацiї, iдентифiкацiйний код 24075824, мiсцезнаходження м. Київ, вул. 

Пушкiнська, 39, офiс 19. 

З 2010 дотепер - представниця в Українi мiжнародної органiзацiї "Репортери без кордонiв", мiсцезнаходження Францiя,  Париж. 

З 2014 дотепер - членкиня пулу медiйних експертiв Ради Європи та ОБСЄ,  Францiя, Страсбург 
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Член Наглядової ради 
Павлiченко Олександр 

Миколайович 
1964 Вища 29 

Громадська спiлка 

"Українська Гельсiнська 

спiлка з прав людини", 

26581566, Виконавчий 

директор. 

07.12.2017, по 

07.12.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 



- 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ФОП Павлiченко О.М., заступник директора Харкiвської правозахисної групи, 

виконавчий директор Громадської спiлки "Українська Гельсiнська спiлка з прав людини". Одночасно, будучи членом Наглядової ради ПАТ 

"НСТУ", обiймає посаду виконавчого директора Громадської спiлки  "Українська Гельсiнська спiлка з прав людини", iдентифiкацiйний код 

26581566, мiсцезнаходження:  04070, м. Київ, вул. Фролiвська, 3/34. 
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Член Наглядової ради Скрипка Наталiя Сергiївна 1976 Вища 21 

Громадська спiлка 

Всеукраїнського 

громадського об'єднання 

"Нацiональна Асамблея 

людей з iнвалiднiстю 

України", 26114037, 

Виконавчий директор. 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: виконавчий директор Громадської спiлки Всеукраїнського громадського об'єднання 

"Нацiональна Асамблея людей з iнвалiднiстю України" , головний фахiвець вiддiлу органiзацiйного та iнформацiйного забезпечення Нацiонального 

комiтету спорту iнвалiдiв України. Одночасно, будучи членом Наглядової ради ПАТ "НСТУ", обiймає посади  виконавчого директора Громадської 

спiлки Всеукраїнського громадського об'єднання "Нацiональна Асамблея людей з iнвалiднiстю України", iдентифiкацiйний код 26114037, 

мiсцезнаходження:01030, м. Київ, вул. Рейтерська, 8/5А, головного фахiвця вiддiлу органiзацiйного та iнформацiйного забехпечення Нацiонального 

комiтету спорту iнвалiдiв України, iдентифiкацiйний код 19015754, мiсцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, офiс 813. 
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Член Наглядової ради Карякiна Дарiя Сергiївна 1986 Вища 12 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю"Аутлук 

Проджект", 38872254, 

Директор. 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор ТОВ "Аутлук Проджект", директор, ТОВ "АУТЛУК Проджект Плюс", голова 

правлiння МГО "Iнтернацiональний Союз", засновик та директор ГО "АУТЛУК".  Одночасно, будучи членом Наглядової ради ПАТ "НСТУ" 

обiймає наступнi посади:  директор ТОВ "Аутлук Проджект", iдентифiкацiйний код 38872254, мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. 

Володимирська, буд. 7, офiс 1; голова правлiння МГО "Iнтернацiональний Союз", iдентифiкацiйний код 37853691, мiсцезнаходження: 04119, 

м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 27,  корпус Т, поверх 11;  директор ГО "АУТЛУК", iдентифiкацiйний код 41257104, мiсцезнаходження: 04119, 

м.Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кв. 34; директор ТОВ "АУТЛУК Проджект Плюс", iдентифiкацiйний код 42711578, мiсцезнаходження 01001, 

м.Київ, вул. Володимирська, буд. 7, офiс 1. 
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Член Наглядової ради 
Яворiвський Володимир 

Олександрович 
1942 Вища 57 

Мiжнародний благодiйний 

фонд iменi Народного героя 

України Марка Паславського, 

39843890, Президент. 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 57 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: пенсiонер,  автор та ведучий радiопрограм, письменник, член колегiї Держкомтелерадiо, 



Президент Мiжнародного благодiйного фонду iменi Народного героя України Марка Паславського. Одночасно, будучи членом Наглядової ради АТ 

"НСТУ" обiймає наступнi посади: член колегiї Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, iдентифiкацiйний код 00013936, 

мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Прорiзна, буд. 2; Президент Мiжнародного благодiйного фонду iменi Народного героя України Марка 

Паславського, iдентифiкацiйний код 39843890, мiсцезнаходження: 03038, м.Київ, вул. Ямська, буд. 32. 
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Член Наглядової ради 
Малазонiя Лаврентiй 

Теймуразович 
1961 Вища 39 

телеканал "Студiя 1+1", 

телеканали "ТЕТ", "News 

One", 23729809, Режисер, 

продюсер, заступник 

генпродюсера, продюсер 

iнфомовлення телеканалу, 

генеральний продюсер. 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: режисер, продюсер, заступник генпродюсера, продюсер iнфомовлення телеканалу 

"Студiя 1+1", генеральний продюсер телеканалiв "ТЕТ", "News One". Одночасно, будучи членом Наглядової ради АТ "НСТУ" працює 

медiаконсультантом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. 
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Член Наглядової ради 
Дулапчiй Катерина 

Миколаївна 
1979 Вища 19 

Громадська органiзацiя 

"Асоцiацiя журналiстiв 

захiдної України", 42976597, 

Голова. 

11.07.2019, на 

4 роки 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 04.2019 по сьогоднi голова Громадської органiзацiї "Асоцiацiя журналiстiв захiдної 

України", iдентифiкацiйний код 42976597, мiсцезнаходження: 43025, м. Луцьк, Київський майдан, буд. 13, кв. 73; 

02.2019 - 07.2019 директор виконавчий ТзОВ "Слово Волинi" ("12 канал"); 

07.2017 - 02.2019 керiвник прес-служби ГК "Континiум"; 

07.2016 - 07.2017 головний редактор iнтернет-порталу ВолиньPost; 

04.2015 - 06.2016 головний редактор розважального iнтернет-порталу; 

04.2015 автор, головний редактор, ведуча програми "Особистий простiр з Катериною Дулапчiй"; 

2009 - 07.2014 ТЦ "Олiмпiйський" (м.Київ), рекламно-iнформацiйне управлiння, керiвник проекту. 
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Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Пальнiков Олександр 

Володимирович 
1963 Вища 38 

Приватна аудиторська фiрма 

"Олександр i К", 30525809, 

Директор.  

22.10.2018, по 

21.10.2022 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор. Обiймає посаду директора Приватної аудиторської фiрми "Олександр i К", 

iдентифiкацiйний код 30525809, мiсцезнаходження: 02192, м.Київ, вул.Юностi 8/2, оф.47. 

Наглядова рада Товариства у зв'язку iз поданою Пальнiковим О.В. заявою прийняла рiшення вiд 28 лютого 2020 року (протокол №40) про обрання 

члена ревiзiйної комiсiї ПТовариства Пальнiкова О.В. Головою ревiзiйної комiсiї  з 6 березня 2020 року. 
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Секретар ревiзiйної 

комiсiї 
Дубич Євген Євгенович 1983 Повна вища 17 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Авiатек 

Iнвестментс Юкрейн", 

42078006, Бухгалтер. 

22.10.2018, по 

21.10.2022 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 17 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авiатек 

Iнвестментс Юкрейн", iдентифiкацiйний код 42078006, мiсцезнаходження   

22 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Покотило Наталiя 

Володимирiвна 
1975 Вища 25 

Державна аудиторська 

служба України, 40165856, 

заступник начальника вiддiлу 

державного фiнансового 

аудиту в галузi науки та 

iнформацiї. 

22.10.2018, по 

21.10.2022 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 27.02.2013 по 01.02.2015 - головний державний  фiнансовий iнспектор вiддiлу 

iнспектування у сферi науки Департаменту iнспектування у сферi освiти, науки Держфiнiнспекцiї; з 02.02.2015 по 06.04.2016 - заступник 

начальника вiддiлу контролю у сферi науки Департаменту контролю у сферi освiти, науки, спорту та iнформацiї Держфiнiнспекцiї;  з 07.04.2016 по 

сьогоднi - заступник начальника вiддiлу державного фiнансового аудиту в галузi науки та iнформацiї Департаменту контролю у галузi освiти, 

науки, спорту та iнформацiї Держаудитслужби, iдентифiкацiйний код 40165856, мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.Петра Сагайдачного, буд. 4. 

23 

Член Ревiзiйної комiсiї Євченко Наталiя Григорiвна 1979 

Вища, ДВНЗ 

"Українська академiя 

банкiвської справи", 

кандидат 

економiчних наук, 

магiстр з облiку i 

аудиту 

20 

Коалiцiя громадських 

органiзацiй "Реанiмацiйний 

пакет реформ", 41877928, 

Голова Секретарiату.  

22.10.2018, по 

21.10.2022 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  голова Секретарiату РПР, заступник директора. Посадова особа працює радником 

Президента ВГО "Асоцiацiя платникiв податкiв України", iдентифiкацiйний код 21704946, мiсцезнаходження: 04119, м.Київ, вул. Юрiя Iллєнка, 

буд. 83-Д. 

Наглядова рада Товриства у зв'язку iз поданою Євченко Наталiєю Григорiвною заявою прийняла рiшення вiд 28 лютого 2020 року (протокол №40) 

про припинення її повноважень з 5 березня 2020 року як Голови ревiзiйної комiсiї  залишивши у складi ревiзiйної комiсiї Товариства. 

24 Член Ревiзiйної комiсiї Микитин Юлiя Миколаївна 1980 Вища 23 

Держкомтелерадiо, 00013936, 

Заступник начальника вiддiлу 

методологiї бухгалтерського 

облiку фiнансово-

22.10.2018, по 

21.10.2022 



економiчного департаменту. 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи 

- 23 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник начальника вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку фiнансово-

економiчного департаменту. Одночасно, будучи членом ревiзiйної комiсiї АТ "НСТУ" є заступником начальника вiддiлу методологiї 

бухгалтерського облiку фiнансово-економiчного департаменту Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, iдентифiкацiйний код 

00013936, мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Прорiзна, буд. 2. 

25 

Голова Редакцiйної 

ради 
Вакало Ольга Валерiївна 1970 Вища 31 

ФIЛIЯ АТ  "НСТУ" 

"ЗАПОРIЗЬКА 

РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ", 

40020195, фахiвець 

управлiння виробництва 

регiонального контенту 

25.10.2017, по 

25.10.2021 

Опис: 
Винагороду як Голова Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: редактор вiддiлу художнiх програм ЗОДТРК; оглядач 

Запорiзької фiлiї НТКУ; кореспондент ТО "Тема дня" ТО "Бюро телерадiоновин"; редактор ТГ "Тема дня" ТО телерадiопрограм; фахiвець 

управлiння виробництва регiонального контенту бюро виробництва регiонального контенту ФIЛIЇ АТ  "НСТУ" "ЗАПОРIЗЬКА РЕГIОНАЛЬНА 

ДИРЕКЦIЯ". Обiймає наступнi посади: голова державної екзаменацiйної комiсiї факультету журналiстики Запорiзького Нацiонального 

унiверситету, iдентифiкацiйний код 02125243, мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 66; член наглядової ради БФ "Щаслива 

дитина", iдентифiкацiйний код 35147620, мiсцезнаходження: 69061, м.Запорiжжя, вул. Центральна, буд.3, кв. 4. 

26 

Член Редакцiйної ради 
Гримайло-Макаренко 

Олександр Вадимович 
1967 Вища 3 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНА 

СУСПIЛЬНА 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ 

УКРАЇНИ", 23152907, 

продюсер (креативний) 

10.08.2020, по 

10.08.2024 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: менеджер напряму, продюсер (креативний). Обiймає посаду 

продюсера (креативного) АТ "НСТУ", посади на iнших пiдприємствах не обiймає. 

27 
Член Редакцiйної ради 

Лоцман Костянтин 

Анатолiйович 
1969 

Вища, Київський 

державний 

унiверситет iм. Т.Г. 

Шевченка, 

квалiфiкацiя: 

журналiст 

34 

Фiлiя  акцiонерного 

товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя 

України" "Волинська 

регiональна дирекцiя", 

40020530, продюсер. 

04.10.2017, по 

04.10.2021 

Опис: 



Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 34 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Директор ТВО "Служба iнформацiї", обiймає посаду 

продюсера Фiлiї  акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" "Волинська регiональна дирекцiя", 

iдентифiкацiйний код 40020530, мiсцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. Словацького, 9. 

28 

Член Редакцiйної ради 
Чибар Микита 

Володимирович 
1989 

Вища, Волинський 

нацiональний 

университет iм. Лесi 

Українки, 

квалiфiкацiя: 

фiлолог, викладач 

української мови та 

лiтератури 

11 

Фiлiя акцiонерного 

товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя 

України" "Волинська 

регiональна дирекцiя", 

40020530, оглядач, ведучий 

програм. 

23.11.2018, по 

23.11.2022 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв та по сьогоднiшнiй день оглядач, ведучий програм, Фiлiя 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" "Волинська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код 40020530, 

мiсцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. Словацького, 9. 

29 

Член Редакцiйної ради 
Сачанюк Свiтлана 

Григорiвна 
1969 

Вища, Волинський 

нацiональний 

унiверситет iм. Лесi 

Українки, 

квалiфiкацiя: 

фiлолог, викладач 

росiйської мови та 

лiтератури, 

зарубiжної 

лiтератури 

27 

Фiлiя акцiонерного 

товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя 

України" "Волинська 

регiональна дирекцiя", 

40020530, ведуча програм. 

23.11.2018, по 

23.11.2022 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв та по сьогоднiшнiй день ведуча програм, Фiлiя акцiонерного 

товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" "Волинська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код 40020530, 

мiсцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. Словацького, 9;  кореспондент власний у Волинськiй областi фiлiї ПАТ "НСТУ"  "Центральна дирекцiя 

"Українське радiо"", iдентифiкацiйний код 40088562, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул Хрещатик, 26. 

З 24.02.2021 р. - фахiвець Управлiння виробництва регiонального контенту фiлiї АТ "НСТУ" "Волинської РД", iдентифiкацiйний код: 40020530, 

мiсцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 9. 

30 Член Редакцiйної ради Корнiєнко Iрина Iванiвна 1987 

Повна вища, 

Київський 

нацiональний 

лiнгвiстичний 

6 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНА 

СУСПIЛЬНА 

18.09.2018, по 

18.09.2022 



унiверситет, 

спецiальнiсть - мова 

та лiтература 

(французька мова), 

квалiфiкацiя - 

магiстр фiлологiї 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ 

УКРАЇНИ", 23152907, 

завiдувач редакцiї 

лiтературних передач 

головної редакцiї 

лiтературних передач i 

радiотеатру ТО "УР-3 

"Культура" дирекцiї 

"Українське радiо" 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 6 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади -  завiдувач редакцiї лiтературних передач головної редакцiї 

лiтературних передач i радiотеатру, продюсер (креативний). Обiймає посаду продюсера (креативного) ТО "УР-3 "Культура" дирекцiї "Українське 

радiо" АТ "НСТУ", посади на iнших пiдприємствах не обiймає. 

31 

Член Редакцiйної ради Шелудько Юлiя Iванiвна 1979 

Повна вища. 

Нацiональний 

педагогiчний 

унiверситет iм. М.П. 

Драгоманова, 

спецiальнiсть - 

українська мова та 

лiтература, 

квалiфiкацiя - 

вчитель української 

мови i лiтератури та 

зарубiжної 

лiтератури 

21 

Фiлiя АТ "НСТУ" "Донецька 

регiональна дирекцiя" 

(Радiостанцiя "Голос 

Донбасу"), 40020551, 

Головний редактор головної 

редакцiї тематичних програм 

творчого об'єднання 

тематичного мовлення. 

04.10.2017, по 

04.10.2021 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: 

11.07.2016 - Фiлiя НТКУ "Донецька регiональна дирекцiя. Призначено на посаду оглядача полiтичного головної редакцiї радiомовлення 

("Радiостанцiя "Голос Донбасу"). 10.10.2016 - Переведено на посаду заступника головного редактора головної редакцiї радiомовлення  

("Радiостанцiя "Голос Донбасу"). 03.01.2017 - Переведено на посаду головного редактора головної редакцiї тематичних програм творчого 

об'єднання тематичного мовлення фiлiї НТКУ "Донецька регiональна дирекцiя". (У зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення 19.01.2017 р. 

Нацiональної телекомпанiї України  в ПАТ "Нацiональна суспiльна телекомпанiя України" фiлiя НТКУ "Донецька регiональна дирекцiя" 

перейменована у фiлiю ПАТ "Нацiональна  суспiльна телерадiокомпанiя України" "Донецька регiональна дирекцiя"). 21.07.2017 - Прийнята на 

посаду головного редактора творчого об'єднання "Новий сезон". 15.12.2017 - Прийнята в порядку переведення з фiлiї ПАТ "НСТУ" "Центральна 

дирекцiя "Українське радiо" на посаду головного редактора творчого об'єднання "Перший канал" до редакцiї "Українське радiо". 23.04.2018 - 

Переведена на посаду продюсера (регiонального контенту) творчого об'єднання "Перший канал" дирекцiї "Українське радiо". 03.09.2018 - 

Переведена на посаду продюсера творчого об'єднання "Перший канал" дирекцiї "Українське радiо". Перевендена 02.01.2020 р. на посаду 



виконавчий продюсер дирекцiї "Українське радiо" АТ "НСТУ". З 17.02.2020 р. - продюсер виконавчий дирекцiї "Українське радiо" АТ "НСТУ". 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

32 

Член Редакцiйної ради Коваль Iрина Анатолiївна 1966 Вища 33 

Державна органiзацiя 

Луганська обласна державна 

телерадiокомпанiя, 02841382, 

Директор програм радiо. 

08.10.2018, по 

08.10.2022 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 33 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

1.Директор програм РМ ДО ЛОДТРК;   

2. З 18.12.2017 - ведуча програм фiлiї;  

3. З 23.04.2018 року - продюсер (лiнiйний)  

4. З 30.01.2020 - головний редактор управлiння радiопрограм Управлiння виробництва регiонального контенту;  

5. З 11.03.2020 - т.в.о. менеджера (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ" "Регiональна дирекцiя UA:Донбас  (iдентифiкацiйний код 40020609, 93402, Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вiлєсова 1В).  

6. Крiм того за сумiсництвом працює старшим викладачем в Схiдноукраїнському нацiональному унiверситетi iм.В.Даля (iдентифiкацiйний код 

02070714, 93400, Луганська обл.,м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59-а). 

33 

Заступник голови 

Редакцiйної ради 
Бенцал Iгор Iванович 1978 

Вища. 

Тернопiльський 

державний 

педагогiчний 

унiверситет iм. 

В.Гнатюка 

25 

Фiлiя АТ "НСТУ" 

"Тернопiльська регiональна 

дирекцiя", 40020677, 

Головний редактор ТВО 

Бюро телерадiоновин. 

04.10.2017, по 

04.10.2021 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний редактор ТВО телевiзiйних 

програм; головний редактор ТВО Бюро телерадiоновин. На даний час обiймає посаду головного редактора новин управлiння виробництва 

регiонального контенту бюро виробництва регiонального контенту Фiлiї АТ "НСТУ" "Тернопiльська регiональна дирекцiя" (iдентифiкацiйний код 

40020677, 46001, м.Тернопiль, бульвар Т.Шевченка, 17). 

34 Член Редакцiйної ради 
Носков Володимир 

Анатолiйович 
1982 

Повна вища, 

Харкiвський 

нацiональний 

унiверситет iм. 

В.Н.Каразiна, 

спецiальнiсть - 

журналiстика, 

квалiфiкацiя - 

10 

Фiлiя АТ "НСТУ" 

"Харкiвська регiональна 

дирекцiя, 40020682, 

продюсер (лiнiйного РМ) ТО 

телерадiопрограм ТВО "Бюро 

телерадiо Новин". 

08.10.2018, по 

08.10.2022 



журналiст 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  

1. 2016-2017 Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна, старший фикладач кафедри медiа-комунiкацiй. 

2. 2017-2019 Фiлiя ПАТ "НСТУ" "Харкiвська регiональна дирекцiя", головний продюер редакцiї програм в журналiст ТВО "Бюро телерадiо Новин", 

23.04.2018 - переведений на посаду продюсера (лiнiйного РМ) ТВО "Бюро телерадiо Новин". 

Обiймає посаду продюсера лiнiйного (РМ) фiлiї АТ "НСТУ" "Харкiвська регiональна дирекцiя", iдентифiкацiйний код 40020682, 

мiсцезнаходження: 61506, м. Харкiв, Майдан Свободи, буд. 5, Держпром, пiд'їзд 5. 

З 02.09.2019 р. - оглядач редакцiї мовлення англiйською мовою головної редакцiї програм iноземними мовами ТО "Перший канал" дирекцiї 

"Українське радiо" АТ "НСТУ". 
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Член Редакцiйної ради Гудима Анастасiя Валерiївна 1984 Вища 15 

Фiлiя АТ "НСТУ" "Львiвська 

регiональна дирекцiя", 

40020216, продюсер 

(лiнiйний) творчого 

об'єднання телерадiопрограм. 

23.11.2018, по 

23.11.2022 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 02.10.2006 Лювiвська обласна 

державна телерадiокомпанiя, режисер вiддiлу лiтературно-мистецьких програм. 24.10.2017 - переведена на посаду асистента режисера вiддiлу 

ранкових та вечiрнiх iнформацiйно-розважальних програм. 01.04.2008 - переведена на посаду редактора  вiддiлу музичних та розважальних 

програм. 01.07.2013 - переведена на посаду старшого редактора вiддiлу ранкового мовлення дирекцiї програм прямоефiрного мовлення. 30.09.2015 

- звiльнена у зв'язку з переведенням до фiлiї НТКУ "Львiвська регiональна дирекцiя", 01.10.2015 - прийнята по переведенню в фiлiю НТКУ 

"Львiвська регiональна дирекцiя" на посаду старшого редактора вiддiлу ранкового мовлення ТВО програм прямоефiрного мовлення. 01.07.2016 - 

переведена на посаду завiдувача вiддiлу ранкового мовлення ТВО програм прямоефiрного мовлення. 19.01.2017 фiлiя НТКУ "Львiвська 

регiональна дирекцiя" перетворена в фiлiя ПАТ "НСТУ" "Львiвська регiональна дирекцiя". 23.04.2018 - переведена на посаду продюсера (лiнiйний 

ТБ) ТО телерадiопрограм. 03.09.2018 - переведена на посаду продюсера (лiнiйного) ТО телерадiопрограм. 01.11.2019 - по теперiшнiй час начальник 

управлiння "Координацiйний центр мовлення нацiональних меншин", iдентифiкацiйний код 40020216, мiсцезнаходження: 79008, м. Львiв, вул. 

Високий Замок, 4. 

З 01.11.2019 р. - начальник управлiння "Координацiйний центр мовлення нацiональних меншин" АТ "НСТУ". 
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Член Редакцiйної ради 
Кобаль Антонiна 

Володимирiвна 
1987 Вища 8 

Фiлiя АТ "НСТУ" 

"Закарпатська регiональна 

дирекцiя", 40020567, 

Завiдувач редакцiї. 

23.11.2018, по 

23.11.2022 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: завiдувачка редакцiї "Ранок на Тисi", 

редактор  ТО телерадiопрограм  Творочої групи "Ранок" ТВО "Бюро телерадiоновин". Обiймає посаду редактора ТГ "Ранок" фiлiї АТ "НСТУ" 

"Закарпатська РД", iдентифiкацiйний код 40020567, мiсцезнаходження 88018,  м. Ужгород, вул. Київська Набережна, 18. 



З 09.02.2021 р. - редактор радiо, управлiння виробництва регiонального контенту фiлiї АТ "НСТУ" "Закарпатська РД", iдентифiкацiйний код 

40020567, мiсцезнаходження: 88018, м. Ужгород, вул. Набережна Київська, 18. 
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Член Редакцiйної ради Рихтун Тетяна Ярославiвна 1961 

Повна вища, 

Луцький державний 

педагогiчний 

iнститут iменi Л. 

Українки, 

спецiальнiсть - 

росiйська мова i 

лiтература, 

квалiфiкацiя - 

вчитель росiйської 

мови i лiтератури 

середньої школи 

29 

Громадська органiзацiя 

"Iнформацiйний прес-центр", 

26178052, виконавчий 

директор. 

25.10.2017, по 

25.10.2021 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

1. 2014-2016 ТОВ "Телерадiокомпанiя "Соцiальна країна", шеф-редактор. 

2. 2016-2017 Громадська органiзацiя "Iнформацiйний прес-центр", виконавчий директор. 

3. 2017 ПАТ "НСТУ" головний редактор головної редакцiї iнформацiйного мовлення творчого об'єднання "UA:Крим". 23.04.2018 - переведена на 

посаду головного редактора головної редакцiї iнформацiйного мовлення творчого об'єднання  "UA:Крим". 01.06.2018 - переведена на посаду 

завiдувача редакцiї суспiльно-полiтичних проектiв творчого об'єднання "Київ". 01.04.2019 - переведена на посаду головного редактора головної 

редакцiї суспiльно-полiтичних проектiв творчого об'єднання  "UA:Київ"  дирекцiї регiонального мовлення по теперiшнiй час. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
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Член Редакцiйної ради 
Стебельська Христина 

Любомирiвна 
1958 

Повна вища, Iвано-

Франкiвський 

державний 

педагогiчний 

iнститут iм. 

В.Стефаника, 

спецiалiзацiя вчитель 

української мови i 

лiтератури середньої 

школи 

45 

Акцiонерне товариство 

"Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України", 

23152907, менеджер. 

20.12.2019, по 

20.12.2013 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

2015 - головний редактор Головної редакцiї телебачення Нацiональної телекомпанiї України; 2015-2017 радник генерального директора 

Нацiональної телекомпанiї України; 

2017-2018 менеджер напряму департаменту програм ПАТ "НСТУ"; 



01.06.2019 - 16.03.2020 - менеджер (напряму) департаменту програм дирекцiї телебачення АТ "НСТУ"; 

16.03.2020 по сьогоднiшнiй день - менеджер (напряму) центральної редакцiї дирекцiї телебачення АТ "НСТУ". 

Посади на будь-яких  iнших пiдприємствах не обiймає. 
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Член Редакцiйної ради 
Шевчук Ольга 

Володимирiвна 
1974 

Вища, Рiвненський 

державний iнститут 

культури, 

спецiальнiсть 

театральна режисура, 

(режисер театру, 

викладач 

спецдисциплiн) 

27 

Фiлiя Нацiональної 

телекомпанiї України 

"Рiвненська регiональна  

дирекцiя", 40020656, Старша 

редакторка вiддiлу 

громадсько-полiтичних 

передач i художнiх програм 

ТВО телевiзiйного мовлення. 

23.11.2018, по 

23.11.2022 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Старша редакторка вiддiлу 

громадсько-полiтичних передач i художнiх програм ТВО телевiзiйного мовлення, редакторка творчого об'єднання "Ранок" творчо-виробничого 

об'єднання "Бюро телерадiо новин", редакторка творчої групи "Ранок" ТО телерадiопрограм творчо-виробничого об'єднання  Бюро телерадiоновин, 

редакторка творчої групи програм радiо ТО телерадiопрограм  творчо-виробничого об'єднання  Бюро телерадiоновин. 

Обiймає посаду редакторки (радiо) управлiння виробництва регiонального контенту бюро виробництва регiонального контенту, iдентифiкацiйний 

код 2718003022, мiсцезнаходження: 33028, м. Рiвне, вул. Котляревського, 20-А. 

40 

Директор департаменту 

-Головний бухгалтер 
Тимчук Катерина Сергiївна 1970 Повна вища 32 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "МОВАЛЬ 

ТРЕЙДИНГ", 36713153, 

головний бухгалтер. 

04.07.2018, 

безстроково 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди становить 1125928,95 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) 2009-2015 р.р. АСК "Укрiчфлот" - головний бухгалтер , директор ЦДВ "Борисфен" АСК "Укррiчфлот". 

2) 2016-2018 р.р. - ТОВ "МОВАЛЬ ТРЕЙДИНГ"- головний бухгалтер. 

3) З 2018 р. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - заступник директора департаменту фiнансiв, 

директор департаменту -головний бухгалтер. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
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Член Наглядової ради Хохич Iгор Михайлович 1978 

Вища, кандидат наук 

з державного 

управлiння 

19 
Громадська спiлка "Люди 

справи", 40278097, Голова 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  

роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор департаменту молодiжної полiтики та комунiкацiй Мiнiстерства 

молодi та спорту України, голова Громадської спiлки "Всеукраїнський молодiжний рух "Вiдповiдальнiсть починається з мене",ФОП,голова 

Громадської спiлки "Люди справи". Одночасно, будучи членом Наглядової ради ПАТ "НСТУ", є головою Громадської спiлки "Люди справи", 



iдентифiкацiйний код 40278097, мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, провулок Музейний, будинок 10. 

Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення у зв'язку з поданою Хохичем Iгорем Михайловичем заявою про припинення 

повноважень члена Наглядової ради ПАТ "НСТУ", керуючись пунктом 2 частини першої статтi 10 Закону України "Про Суспiльне телебачення i 

радiомовлення України", 30.01.2020 прийняла рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "НСТУ" Хохича I.М. та 

виведення його зi складу Наглядової ради ПАТ "НСТУ". Перебуав на посадi з 19.01.2017 до 30.01.2020. 
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Член Наглядової ради 
Козак Вячеслав 

Вячеславович 
1963 Вища 31 

Нацiональна радiокомпанiя 

України, 22927269, оглядач 

19.01.2017, по 

18.01.2021 

Опис: 
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  

роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: старший викладач, оглядач Нацiональної радiокомпанiї України, пенсiонер. 

Обiймає посаду старшого викладача Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченка, iдентифiкацiйний код 02136554, мiсцезнаходження: вулиця 

Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053. 

 

Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення у зв'язку з поданою Козаком Вячеславом Вячеславовичем заявою про припинення 

повноважень члена Наглядової ради АТ "НСТУ", керуючись пунктом 2 частини першої статтi 10 Закону України "Про Суспiльне телебачення i 

радiомовлення України", 01.10.2020 прийняла рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "НСТУ" Козака Вячеслава 

Вячеславовича. та виведення його зi складу Наглядової ради АТ "НСТУ".Перебував на посадi з 19.01.2017 до 01.10.2020. 
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Член правлiння Никоненко Родiон Юрiйович 1976 Повна вища 24 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Вест Файненс 

Енд Кредит Банк", 34575675, 

Заступник директора 

департаменту розвитку 

бiзнесу. 

22.05.2017, по 

22.05.2021 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди -  423,16 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж  роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

1. 2015-2016 р.р. Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадбанк України" - директор департаменту мiкро-, малого та середнього бiзнесу. 

2. 2016-2017 р.р. Публiчне акцiонерне товариство "Вест Файненс Енд Кредит Банк" - заступник директора департаменту розвитку бiзнесу. 

3. З 2017 р. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" - член правлiння по теперiшнiй час. 

Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 7 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України", пункту 3 роздiлу V 

Положення про правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України", затвердженого наказом 

Державного комiтету телебачення i радiомовлення України вiд18 сiчня 2017 року № 6, пiдпункту 7.4.3 пункту 7.4 роздiлу 7 контракту, укладеного 

17 травня 2017 року iз членом правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" Никоненко 

Р.Ю., та заяви члена правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України" Никоненко Р.Ю. вiд 25 

червня 2020 року, Наглядова рада ПАТ "НСТУ" 03.07.2019 прийняла рiшення (протокол № 43) достроково 06 липня 2020 року припинити контракт 

iз членом правлiння ПАТ "НСТУ" Никоненко Р.Ю., укладений 17 травня 2017 року. Перебував на посадi з 22.05.2017 по 06.07.2020. 

 

44 Член Редакцiйної ради Грузинський Владислав 1979 Повна вища,  25 ТРК "Україна", 05744121, 25.10.2017, по 



Олександрович Харкiвський 

нацiональний 

унiверситет iм. 

В.Н.Каразiна, 

спецiальнiсть: 

"Журналiстика", 

квалiфiкацiя - 

журналiст 

Керiвник кореспондентської 

мережi. 

24.10.2021 

Опис: 
Винагороду як член Редакцiйної ради, у тому числi у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж  роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: генеральний продюсер iнформацiйного мовлення ПАТ 

"НСТУ", керiвник кореспондентської мережi ТРК "Україна". Обiймав посаду генерального продюсера iнформацiйного мовлення ПАТ "НСТУ", на 

iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Вiдповiдно до пункту 1-1 частини другої статтi 7, частини другої статтi 19 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" 

Редакцiйна рада ПАТ "НСТУ" формується з числа працiвникiв ПАТ "НСТУ" у складi п'ятнадцяти осiб, п'ять з яких призначаються Наглядовою 

радою ПАТ "НСТУ". Грузинський Владислав Олександрович призначений членом Редакцiйної ради ПАТ "НСТУ" рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"НСТУ" вiд 25.10.2017р., протокол № 15. Повноваження члена Редакцiйної ради ПАТ "НСТУ" Грузинського Владислава Олександровича 

припиненi без прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ "НСТУ" у зв'язку зi звiльненням працiвника ПАТ "НСТУ" Грузинського В.О. Рiшення 

про звiльнення Грузинського В.О. 13 березня 2020 року оформлено наказом голови правлiння ПАТ "НСТУ" вiд 12.03.2020р. №781-к. 

На посадi члена редацiйної ради перебував з 25.10.2017р. по 13.03.2020р.  

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Держава в особi Кабiнету 

мiнiстрiв України 
- 

01008, Київська обл., м. Київ, вул. 

Грушевського, 12/2 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Вiдповiдно до Рiчного плану дiяльностi АТ "НСТУ" на 2021 рiк основним перспективним 

напрямом дiяльностi компанiї у сферi телерадiомовлення стане подальше розширення аудиторiї 

шляхом пiдвищення якостi медiйного продукту та розбудови мережi, а саме переведення всiх 

провайдерiв програмної послуги на отримання телепрограм через IP для присутностi в 

кабельних мережах у форматi 24/7 та реалiзацiї 3-ї фази модернiзацiї мережi доставки сигналiв 

радiопрограм до передавачiв у регiонах з метою об'єднання всiх передавачiв у межах областi з 

центральною студiєю в регiонi (для трансляцiї мiсцевих програм). 

Також наступного року плануються до запуску масштабний цифровий проєкт "NewsHouse 2.0", 

створення нового дiджитал-медiаактиву "СУСПIЛЬНЕ | ДIТИ" та забезпечення входження 

мiжрегiональної телевiзiйної платформи в телевiзiйну панель. 

Крiм того, заплановане подальше оновлення виробничої бази, а саме: стандартизацiя та 

модернiзацiя системи мiжрегiонального мовлення (радiо та ТБ), переведення центральних 

ефiрних апаратних в HD, повне резервування ефiрних апаратних всiх телевiзiйних медiаактивiв 

та побудова мiжрегiональної IT-мережi.  

У перспективi - трансформацiя системи управлiння, реалiзацiя управлiння правами 

iнтелектуальної власностi та розвиток корпоративної культури. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
У межах спiвпрацi за грантовими проєктами у 2020 роцi залучено  допомогу  вiд  партнерiв  

(пiдписано  угод)  на  орiєнтовну  суму 4,2 млн дол. США для технiчного оновлення центральної 

дирекцiї та регiональних фiлiй,  органiзацiйної  трансформацiї,  посилення  спроможностi  

виготовляти  та показувати  високоякiсний  контент  тощо.  Серед  партнерiв  АТ "НСТУ": U.S. 

Department  of  State,  Sida,  Internews  Network,  EED,  Український  культурний фонд,  БФ  

"Вiдродження",  Рада  Європи,  Кiмонiкс  Iнтернешнл  Iнк,  Friedrich Naumann Stiftung. 

Серед iнших досягнень телерадiокомпанiї у 2020 роцi є численнi нагороди, зокрема:  

- Програма Юлiї Шелудько "Вся країна" на "Українському радiо", над якою також працювали О. 

Молоцька, В. Сидоренко, С. Шеметуха, стала лауреатом Премiї iменi Iвана Франка в галузi 



iнформацiйної дiяльностi в номiнацiї "За кращий твiр у радiомовнiй сферi".  

- Фiльм-розслiдування Суспiльного мовника "Сто рокiв iзоляцiї" перемiг у конкурсi 

журналiстських матерiалiв у межах проєкту "Боротьба з тортурами в Грузiї, Українi та Вiрменiї" 

в номiнацiї "Найкращий телевiзiйний репортаж". 

- Володимира Шейка - художнього керiвника й головного диригента Заслуженого академiчного 

симфонiчного оркестру "Українського радiо" - нагородили орденом "За заслуги" III ступеня за 

значний особистий внесок у розвиток нацiональної культури й мистецтва, вагомi творчi 

здобутки та високу професiйну майстернiсть. 

- Журналiст та ведучий полiтичного токшоу "Зворотний вiдлiк" Павло Казарiн став лауреатом 

Премiї iменi Георгiя Гонгадзе. 

- Креативний продюсер "Суспiльне | Новини" Денис Пристай отримав премiю PRESSZVANIE, 

посiвши перше мiсце в номiнацiї "Економiчна полiтика: фiнанси, iнвестицiї", за матерiал 

"Коронавiрус економiки. Чи дiйсно свiт спiткає нова фiнансова криза та як це вплине на 

Україну". 

- За результатами Ukraine Innovation Awards-2020 телерадiокомпанiю вiдзначили в категорiї The 

Best Corporate-Startup Collaboration-2020 за трансформацiю центрального й регiональних 

ньюзрумiв.  

- Команда Суспiльного мовника отримала нагороду вiд Нацiональної спiлки журналiстiв 

України, здобувши перемогу в конкурсi "Журналiсти проти епiдемiї" iз серiєю документальних 

телефiльмiв "На вартi" про життя людей рiзних професiй на карантинi.  

- Кореспондентка фiлiї АТ "НСТУ" "Регiональна дирекцiя UА:Донбас" Надiя Задорожня 

отримала вiдзнаку цьогорiчного конкурсу "Честь професiї" в номiнацiї "Найкраща публiцистика 

у локальному медiа" за роботу над спецпроєктом "Повернути Донбас" (серiя про Краматорськ). 

- Ведуча суспiльно-полiтичного токшоу "Зворотний вiдлiк" на телеканалi U?: ПЕРШИЙ 

Мирослава Барчук стала лауреаткою премiї "Високi стандарти журналiстики-2020" у категорiї 

"За стiйкий, якiсний медiйний проєкт/продукт".  

2020 також став роком активної розбудови телерадiомережi. На кiнець звiтного перiоду канал 

U?: ПЕРШИЙ транслюється в першому цифровому мультиплексi (МХ-1), а канал U?: 

КУЛЬТУРА та регiональнi канали мовлення - у п'ятому мультиплексi (МХ-5). Зона охоплення 

передавачiв у 143 населених пунктах орiєнтовно становить 85-90%. У 2020 роцi вдалося 

розширити територiю охоплення телепрограмами АТ "НСТУ" в цифровому форматi DVB-Т2 

завдяки запуску 7 додаткових передавачiв в Одеськiй областi та 1 передавача в Луганськiй 

областi, що, своєю чергою, збiльшило потенцiйну телеаудиторiю орiєнтовно на 140 000 осiб.  

Ставши переможцем конкурсiв Нацiональної ради України з питань телебачення i 

радiомовлення на отримання лiцензiй на мовлення з використанням вiльних радiоканалiв, АТ 

"НСТУ" у 2020 роцi зробило значний прорив у розвитку радiомовлення у FМ-дiапазонi: 

"Українське радiо" (УР-1) - розбудовано 32 частоти; "Радiо "Промiнь" (УР-2) - 36 частот; "Радiо 

"Культура" (УР-3) - 14 частот. Таким чином, упродовж 2020 року iстотно збiльшилася мережа 

передавачiв. Вiдповiдно, у значно бiльшої кiлькостi потенцiйних слухачiв з'явилася технiчна 

можливiсть приймати радiопрограми в сучасному зручному FM-дiапазонi. 

У 2020 роцi було побудовано та введено в експлуатацiю 33 нових цифрових канали зв'язку, що 

надало можливiсть на вищому технiчному рiвнi з гарантованою якiстю доставляти до 

передавачiв телевiзiйнi та радiопрограми АТ "НСТУ" в Чернiгiвськiй, Черкаськiй, 

Хмельницькiй, Харкiвськiй, Одеськiй, Львiвськiй, Кiровоградськiй, Київськiй, Iвано-

Франкiвськiй, Житомирськiй областях. Впровадження та модернiзацiя каналiв зв'язку, перехiд 

до використання IР-технологiй у перспективi дадуть можливiсть зменшити експлуатацiйнi 

витрати на доставку сигналiв телерадiопрограм та водночас пiдвищать якiсть трансляцiї програм 

АТ "НСТУ". Розбудова нових каналiв доставки також вiдкриває можливостi для бiльш чiткого 

контролю за станом роботи передавального обладнання, яке задiяне в трансляцiї 

телерадiопрограм АТ "НСТУ". 

2020-й став роком впровадження сучасних технiчних рiшень та модернiзацiї. Вперше за багато 



рокiв вiдбулося технiчне переоснащення компанiї загальною вартiстю 27 млн грн. Усього 

реалiзовано 48 договорiв на поставку технiки та програмного забезпечення. 

У рамках реалiзацiї проєкту "Суспiльна студiя" створено новий сучасний апаратно-студiйний 

комплекс, що налiчує 5 локацiй для зйомок з можливiстю щоденної багаточасової прямоефiрної 

роботи з використанням найсучаснiших технiчних рiшень, у тому числi з повним трактом HD. 

Втiлено нове сучасне рiшення - технiчний канал, що на базi IР-технологiй змiнює принцип 

розповсюдження контенту з центральної дирекцiї у фiлiї з метою забезпечення бiльшої 

гнучкостi, надiйностi, стандартизацiї та унiфiкацiї ефiрного мовлення. 

Модернiзовано центральну апаратну радiо, а саме закуплено обладнання АСБ нацiональних 

радiостанцiй УР-1, УР-3, УР-2 (звуковий пульт, мiкрофони, станцiя мовлення з програмним 

забезпеченням, телефонний гiбрид), що суттєво пiдсилило вiдповiднi виробничi можливостi. 

Впроваджено сучасну IP-мережу NDI в усiх 9 апаратно-студiйних блоках апаратно-студiйного 

комплексу телецентру "Олiвець", що забезпечує обмiн вiдеостримами для виробничих потреб 

мiж апаратними та дає можливiсть вводити в програми стрими iз серверiв LiveU, отримувати та 

вiддавати стрими вiдеомiкшерами VMix i здiйснювати конвертацiю стримiв у SDI та навпаки 

для використання в наявних трактах SDI. Апаратно-студiйний комплекс забезпечено 11 

потужними станцiями з VMix для роботи в HD. 

Також закуплено 140 нових робочих станцiй, 190 офiсних комп'ютерiв, 75 ноутбукiв. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало 

деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та 

не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, 

зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
АТ "НСТУ" протягом 2020 року керувалось власним Кодексом корпоративного управлiння, 

затвердженим наказом Державного комiтету телебачення i радiомовлення України  вiд 

01.12.2017 № 483. Текст доступний за посиланням https://corp.suspilne.media/document/574. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
АТ "НСТУ" добровiльно не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, 



об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
АТ "НСТУ" не практикує корпоративне управлiння, застосовуване понад визначенi 

законодавством вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
АТ "НСТУ" не вiдхиляється вiд положень власного Кодексу корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис Згiдно iз ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"  до товариства з 

одним акцiонером не застосвуються положення статтей 33-48 щодо порядку 

скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Функцiї з 

управлiння корпоративними правами АТ "НСТУ" без скликання загальних зборiв 

здiйсює Держкомтелерадiо одноосiбно. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  



 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 



Голова 

Наглядової ради 

- Остапа 

Свiтлана 

Вiталiївна 

X  Голова Наглядової ради: 

1) органiзовує роботу Наглядової ради, 

здiйснює контроль за виконання планiв 

роботи Наглядової ради; 

2) здiйснює контроль за виконанням рiшень, 

прийнятих Наглядовою радою, або доручає 

здiйснення контролю за виконанням окремих 

рiшень секретаревi Наглядової ради; 

3) скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них; 

4) забезпечує у встановленому порядку 

подання Наглядовою радою до Кабiнету 

Мiнiстрiв України затвердженого акцiонером 

Товариства звiту про фiнансово-

господарську дiяльнiсть НСТУ (рiчного 

звiту); 

5) забезпечує оприлюднення загального звiту 

про дiяльнiсть НСТУ та звiту про фiнансово-

господарську дiяльнiсть НСТУ на 

офiцiйному веб-сайтi Товариства; 

6) забезпечує пiдготовку звiтiв про 

дiяльнiсть Наглядової ради та вжитi нею 

заходи для досягнення мети та завдань 

Товариства; 

7) пiдписує договори (контракти), якi 

укладаються на пiдставi рiшення Наглядової 

ради; 

8) представляє Наглядову раду у вiдносинах 

з органами влади, iншими органiзацiями, у 

тому числi мiжнародними та iноземними, 

їхнiми посадовими особами; 

9) виконує iншi обов'язки, передбаченi 

Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 

Член Наглядової 

ради - Бобиренко 

Вiктор 

Анатолiйович 

X  Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 



Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Секретар 

Наглядової ради 

- Мiський Вадим 

Васильович 

X  Секретар Наглядової ради: 

1) за дорученням голови Наглядової ради 

повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про 

проведення засiдання Наглядової ради, 

запрошує iнших учасникiв засiдання 

Наглядової ради; 

2) забезпечує голову та членiв Наглядової 

ради iнформацiєю (документами), 

необхiдними для пiдготовки та участi в 

засiданнi Наглядової ради; 

3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка 

адресована Наглядовiй радi, та органiзовує 

пiдготовку вiдповiдей; 

4) веде протоколи засiдань Наглядової ради; 

5) забезпечує здiйснення аудiо- та/або 

вiдеозапису засiдань Наглядової ради; 

6) оформлює прийнятi Наглядовою радою 

рiшення, забезпечує їх доведення до членiв 



Наглядової ради та визначених виконавцiв; 

7) виконує iншi обов'язки, передбаченi 

Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 

Член Наглядової 

ради - 

Глiбовицький 

Євген 

Мирославович 

X  Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 



законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - Панич 

Олексiй 

Олегович 

X  Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 



внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - Миронова 

Оксана 

Володимирiвна 

X  Як член Наглядової ради зобов'язана: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової X  Як член Наглядової ради зобов'язана: 



ради - Романюк 

Оксана 

Миколаївна 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - 

Павлiченко 

X  Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 



Олександр 

Миколайович 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - Скрипка 

Наталiя 

Сергiївна 

X  Як член Наглядової ради зобов'язана: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 



перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - Карякiна 

Дарiя Сергiївна 

X  Як член Наглядової ради зобов'язана: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 



доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - 

Яворiвський 

Володимир 

Олександрович 

X  Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 



iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - Малазонiя 

Лаврентiй 

Теймуразович 

X  Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 



3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 

Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Член Наглядової 

ради - Дулапчiй 

Катерина 

Миколаївна 

X  Як член Наглядової ради зобов'язана: 

1) сприяти досягненню мети та завдань 

НСТУ, дiяти виключно в iнтересах 

товариства; 

2) дiяти добросовiсно, розумно, не 

перевищувати i не зловживати своїми 

повноваженнями, додержуватися вимог 

доброчесностi, зокрема уникати та усувати 

конфлiкти iнтересiв у своїй дiяльностi, 

iнформувати Наглядову раду про можливi 

конфлiкти iнтересiв; 

3) утримуватися вiд дiй, якi можуть 

призвести до втрати незалежностi члена 



Наглядової ради; 

4)  керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами товариства; 

5) не втручатися в редакцiйну та поточну 

господарську дiяльнiсть правлiння НСТУ; 

6) виконувати рiшення Наглядової ради; 

7) особисто брати участь у засiданнях 

Наглядової ради та її комiтетiв, до складу 

яких їх обрано, крiм випадкiв неможливостi 

взяти участь у засiданнi за станом здоров'я 

або з iнших поважних причин; 

8) голосувати з усiх питань порядку денного 

засiдання Наглядової ради; 

9) завчасно повiдомляти голову або 

секретаря Наглядової ради про неможливiсть 

участi у засiданнi Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

10) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом, що стала вiдома члену 

Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним 

своїх повноважень; не використовувати таку 

iнформацiю в особистих цiлях або в 

iнтересах третiх осiб; 

11) невiдкладно повiдомляти Наглядову раду 

та Нацiональну раду України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi 

виникнення пiдстав, передбачених частиною 

другою статтi 9 Закону України "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення 

України"; 

12) виконувати iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством, статутом товариства, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Вiдповiдно до Закону "Про Суспiльне телебачення i 

радiомовлення України" засiдання Наглядової ради АТ "НСТУ" 

проводяться за потреби, але не рiдше одного разу на квартал. 

За 2020 рiк проведено 11 засiдань Наглядової ради АТ "НСТУ", 

на яких було розглянуто 76 питань. 

Засiдання Наглядової ради АТ "НСТУ" вважається правомочним, 

якщо на ньому присутнi двi третини її членiв. Рiшення 

ухвалюються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради 

АТ "НСТУ", присутнiх на засiданнi. Рiшення про обрання та 

припинення повноважень голови i членiв правлiння, голови, 

заступника та секретаря Наглядової ради, голови i членiв 

Ревiзiйної комiсiї ухвалюються бiльшiстю голосiв вiд загальної 

кiлькостi членiв Наглядової ради АТ "НСТУ". Наглядова рада не 

втручається в поточну господарську дiяльнiсть компанiї. 



На засiданнях Наглядової ради Товариства протягом 2020 року 

приймалися рiшення про змiни у складi Наглядової ради ПАТ 

"НСТУ", про затвердження Положення про Корпоративного 

секретаря ПАТ "НСТУ", про схвалення проєкту Положення про 

апарат Наглядової ради ПАТ "НСТУ", про змiни у складi 

комiтетiв Наглядової ради ПАТ "НСТУ" та обрання голови 

комiтету з питань аудиту, про затвердження плану роботи 

Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк, про затвердження 

звiту Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк, про розгляд 

звернень працiвникiв фiлiй ПАТ "НСТУ", профспiлкових 

органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування щодо оптимiзацiї 

штатної чисельностi регiональних дирекцiй, про внесення змiн до 

умов та розмiрiв оплати працi працiвникiв ПАТ "НСТУ, про 

питання планування роботи правлiння та рiчний план ПАТ 

"НСТУ", про розгляд ситуацiї, що склалася iз блокуванням 

рахункiв ПАТ "НСТУ", про питання впровадження нової 

концепцiї регiонального мовлення ПАТ "НСТУ", про питання 

кадрових змiн у Ревiзiйнiй комiсiї ПАТ "НСТУ", про обрання 

заступника голови Наглядової ради ПАТ "НСТУ", про 

затвердження щорiчного (загального) звiту про дiяльнiсть ПАТ 

"НСТУ" за 2019 рiк, про цiльовi показники роботи ПАТ "НСТУ" 

на 2020-2022 роки, про затвердження Кодексу поведiнки та етики 

ПАТ "НСТУ", про розгляд аудиторського звiту за результатами 

аудиту ефективностi органiзацiї та управлiння людськими 

ресурсами ПАТ "НСТУ" за перiод з 01.01.2018 року по 

30.09.2019 року, про змiни у складi комiтетiв Наглядової ради 

ПАТ "НСТУ", про питання дiяльностi Служби внутрiшнього 

аудиту ПАТ "НСТУ", про вiдiбрання письмових пояснень у 

голови правлiння про причини вiдсутностi станом на 28.02.2020 

р. Рiчного плану дiяльностi ПАТ "НСТУ", з обов'язковим 

зазначенням члена правлiння, вiдповiдального за вказаний 

напрям, про затвердження рiчного плану дiяльностi ПАТ "НСТУ" 

на 2020 рiк, про розгляд проєкту положення про винагороду 

членiв правлiння ПАТ "НСТУ", про розгляд звернення 

Держкомтелерадiо щодо майна, про визначення аудиторської 

фiрми для здiйснення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк, про затвердження Звiту про 

винагороду членiв виконавчого органу (правлiння) ПАТ "НСТУ" 

за 2019 рiк, про затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних 

паперiв за 2019 рiк, про результати зовнiшнього аудиту рiчної 

фiнансової звiтностi ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк та планування 

вiдбору зовнiшнього аудитора рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 

"НСТУ" за 2020 рiк, про погодження Звiту про фiнансово-

господарську дiяльнiсть ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк, про додатковi 

угоди з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НСТУ", про внесення 

змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НСТУ", про 

питання роботи Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "НСТУ" 

(висновки за результатами аудиту закупiвель iнформацiйно-

консультацiйних послуг, затвердження звiту за I квартал, умови i 

розмiри оплати працi), про звiт корпоративного секретаря ПАТ 

"НСТУ", про затвердження складу Керiвного комiтету iз нагляду 



за виконанням Дорожньої карти запровадження iнiцiатив за 

результатами органiзацiйного аудиту ПАТ "НСТУ", про 

дострокове припинення повноважень члена правлiння Родiона 

Никоненка, про питання роботи Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НСТУ", 

про внесення змiн до Умов i розмiрiв оплати працi працiвникiв 

ПАТ "НСТУ" у зв'язку зi створенням ньюзхаусу, про розгляд 

iнформацiї щодо вiдповiдностi контенту ПАТ "НСТУ" мiсiї 

суспiльного мовлення, про погодження нової редакцiї 

Фiнансового плану ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк, про звiт 

корпоративного секретаря за II квартал 2020 року, про Умови та 

критерiї вiдбору аудиторської компанiї для проведення аудиту 

фiнансової звiтностi ПАТ "НСТУ" за 2020 рiк, про погодження 

Фiнансового плану ПАТ "НСТУ" на 2021 рiк, про питання роботи 

Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "НСТУ", про питання роботи 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НСТУ", про стан розрахункiв за боргами 

ПАТ "НСТУ", про пiдсумки розгляду комiтетом з питань аудиту 

роботи управлiння ризиками та управлiння комплаєнс ПАТ 

"НСТУ", про утворення робочої групи з пiдготовки проєкту нової 

редакцiї Кодексу корпоративного управлiння ПАТ "НСТУ", про 

призначення члена Редакцiйної ради ПАТ "НСТУ", про питання 

змiн до Статуту ПАТ "НСТУ", про Умови та критерiї вiдбору 

аудиторської компанiї для проведення аудиту фiнансової 

звiтностi ПАТ "НСТУ" за 2020 рiк, про розгляд пропозицiї щодо 

вдосконалення нормативно-правового регулювання ПАТ 

"НСТУ", про розгляд звернень стосовно скасування участi 

Максима Ткачука у нацiональному вiдборi учасника на 

мiжнародний Дитячий пiсенний конкурс Євробачення-2020, про 

змiни у складi Наглядової ради АТ "НСТУ", про визначення 

аудиторської фiрми для проведення обов'язкового аудиту рiчної 

фiнансової звiтностi АТ "НСТУ" за 2020 рiк, про питання роботи 

Ревiзiйної комiсiї АТ "НСТУ", про питання роботи Служби 

внутрiшнього аудиту АТ "НСТУ", про внесення змiн до 

документiв, затверджених Наглядовою радою АТ "НСТУ", про 

внесення змiн до Рiчного плану дiяльностi АТ "НСТУ" на 2020 

рiк, про розгляд пропозицiй щодо вдосконалення нормативно-

правового регулювання АТ "НСТУ", про концепцiю дитячого та 

пiдлiткового мовлення АТ "НСТУ", про звiт корпоративного 

секретаря АТ "НСТУ" за III квартал 2020 року, про змiни у складi 

Наглядової ради АТ "НСТУ" та її комiтетiв, про Рiчний план 

дiяльностi АТ "НСТУ" на 2021 рiк, про План роботи Наглядової 

ради АТ "НСТУ" на 2021 рiк, про затвердження Положення про 

перiодичну оцiнку правлiння АТ "НСТУ", про Концепцiю 

дитячого та пiдлiткового мовлення АТ "НСТУ", розгляд 

iнформацiї про вiдповiднiсть контенту АТ "НСТУ" мiсiї 

суспiльного мовлення, про Кодекс (принципи) корпоративного 

управлiння АТ "НСТУ", про обрання оцiнювача майна АТ 

"НСТУ", про Умови i розмiри оплати працi працiвникiв АТ 

"НСТУ" та перехiд до грейдингової системи оплати працi, про 

результати початкової оцiнки ризикiв АТ "НСТУ" та подальшi 

кроки в розбудовi iнфраструктури ризик-менеджменту, про 

питання роботи Служби внутрiшнього аудиту, про Звiт 



корпоративного секретаря АТ "НСТУ" за IV квартал, про 

результати промiжної оцiнки роботи голови та членiв правлiння 

АТ "НСТУ", про розгляд пропозицiї щодо вдосконалення 

нормативно-правового регулювання АТ "НСТУ", про розгляд 

iнформацiї щодо вiдповiдностi контенту АТ "НСТУ" мiсiї 

суспiльного мовлення. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X  

Вадим Мiський (голова), 

Олександр Павлiченко, 

Катерина Дулапчiй, 

Оксана Миронова, Оксана 

Романюк. 

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 

Комiтет з питань призначень i 

винагород посадових осiб 

Євген Глiбовицький 

(голова), Вадим Мiський, 

Свiтлана Остапа, Наталiя 

Скрипка, Оксана 

Миронова, Олексiй Панич, 

Вiктор Бобиренко. 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

За 2020 рiк проведено 11 засiдань Комiтету з питань аудиту 

Наглядової ради АТ "НСТУ", на яких було розглянуто 35 питань. 

За 2020 рiк проведено 9 засiдань Комiтету з питань призначень та 

винагород посадових осiб Наглядової ради АТ "НСТУ", на яких 

було розглянуто 37 питань. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Iнформацiя про дiяльнiсть Наглядової ради не надається, тому що 

приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розкривати дану 

iнформацiю. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) X  



Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про Суспiльне 

телебачення i радiомовлення України" членом Наглядової ради 

НСТУ може бути громадянин України, який має високi 

професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також має 

вищу освiту та постiйно (не менш як п'ять рокiв) проживає на 

територiї України. Не можуть бути членами Наглядової ради 

НСТУ:1) особи, якi мають судимiсть, не погашену або не зняту в 

установленому законом порядку;2) народнi депутати України, 

члени Кабiнету Мiнiстрiв України, члени Нацiональної ради 

України з питань телебачення i радiомовлення, 

вiйськовослужбовцi, нотарiуси, суддi, прокурори, слiдчi, 

працiвники правоохоронних органiв, особи, якi перебувають на 

державнiй службi, особи, якi займають виборнi посади в органах 

державного управлiння будь-якого рiвня, особи, якi перебувають 

у штатi полiтичної партiї, особи, якi перебувають у штатi будь-

якого пiдприємства, в якому частка державної власностi 

перевищує 25 вiдсоткiв, а також iншi особи, стосовно яких 

Законом України "Про запобiгання корупцiї" встановлено 

обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами 

дiяльностi;3) працiвники чи представники телерадiоорганiзацiй, 

що мають лiцензiю на здiйснення мовлення в Українi або 

виконують будь-яку оплачувану роботу (реалiзують товари, 

надають послуги) для телерадiоорганiзацiй;4) особи, якi прямо 

або опосередковано володiють часткою у статутному 

(складеному) капiталi телерадiоорганiзацiй або юридичних осiб, 

що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалiзують товари, 

надають послуги) для телерадiоорганiзацiй. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) Вiдповiдно до частини сьомої статтi 8 Закону України "Про 



Суспiльне телебачення i радiомовлення України" члени 

Наглядової ради НСТУ здiйснюють свої повноваження на 

безоплатнiй основi. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння - 

Аласанiя Зурабi 

Григорович 

Голова правлiння на пiдставi рiшень, прийнятих правлiнням, 

видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi 

Телерадiокомпанiї. 

Голова правлiння дiє без довiреностi вiд iменi Телерадiокомпанiї 

та вчиняє правочини вiд iменi Телерадiокомпанiї в межах 

повноважень, передбачених законодавством,   Статутом та 

внутрiшнiми документами Телерадiокомпанiї. 

Голова правлiння в межах повноважень, визначених Статутом, 

законодавством та внутрiшнiми документами Телерадiокомпанiї:  

1) органiзовує роботу та виконання рiшень правлiння, головує на 

його засiданнях; 

2) визначає обов'язки членiв правлiння; 

3) органiзовує та забезпечує ведення, облiк та зберiгання 

протоколiв засiдань правлiння; 

4) здiйснює добiр кадрiв Телерадiокомпанiї, формує кадровий 

резерв на вiдповiднi посади, органiзовує роботу з пiдготовки, 

перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 

Телерадiокомпанiї; 

5) призначає та звiльняє з посад працiвникiв Телерадiокомпанiї, 

приймає рiшення щодо їх заохочення та накладення 

дисциплiнарних стягнень (крiм керiвникiв вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв); 

6) визначає тарифнi ставки працiвникiв Телерадiокомпанiї в 

межах розмiрiв, установлених наглядовою радою; 

7) видає довiреностi вiд iменi Телерадiокомпанiї, зокрема 

працiвникам Телерадiокомпанiї та керiвникам вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв; 

8) бере участь у пiдготовцi колективного договору 

Телерадiокомпанiї, пiдписує та забезпечує його виконання з боку 

роботодавця; 

9) приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова 

вартiсть майна, послуг, робiт, що є предметом такого правочину, 

становить до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Телерадiокомпанiї; 

10) розпоряджається майном та коштами Телерадiокомпанiї в 

межах, визначених   Статутом та положенням про правлiння; 

11) вiдкриває вкладнi (депозитнi), поточнi та кореспондентськi 

рахунки в банках та iнших установах - учасниках платiжної 

системи; 

12) затверджує внутрiшнi документи Телерадiокомпанiї, крiм 

тих, затвердження яких вiднесено   Статутом до компетенцiї 

органiв управлiння Телерадiокомпанiї; 

13) видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для 



виконання працiвниками Телерадiокомпанiї; 

14) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством,   

Статутом, положенням про правлiння та контрактом. 

 

Член правлiння - 

Гребенюк Iнна Iгорiвна 

Член правлiння Гребенюк Iнна Iгорiвна вiдповiдальна за 

стратегiчний розвиток; спрямовує та координує дiяльнiсть 

юридичного департаменту, департаменту закордонного 

спiвробiтництва, департаменту стратегiчного маркетингу, 

департаменту стратегiчного планування та бiзнес-моделювання. 

Член правлiння -  

Кольцова Олександра 

Анатолiївна 

Член правлiння Кольцова Олександра Анатолiївна перебуває у 

соцiальнiй вiдпустцi.  

Член правлiння - Лодигiн 

Ярослав Олександрович 

Член правлiння Лодигiн Ярослав Олександрович вiдповiдальний 

за платформу телебачення; спрямовує та контролює роботу 

головного продюсера дирекцiї телебачення; спрямовує та 

координує дiяльнiсть дирекцiї телебачення. 

Член правлiння - Хоркiн 

Дмитро Миколайович 

Член правлiння Хоркiн Дмитро Миколайович вiдповiдальний за 

платформу радiо; спрямовує та контролює роботу головного 

продюсера дирекцiї "Українське радiо"; спрямовує та координує 

дiяльнiсть дирекцiї "Українське радiо". 

Член правлiння - 

Чернотицький Микола 

Миколайович 

Член правлiння Чернотицький Микола Миколайович 

вiдповiдальний за адмiнiстративно-господарську дiяльнiсть та 

регiони; спрямовує та контролює роботу директора технiчного та 

головного продюсера напряму дирекцiї регiонального мовлення; 

спрямовує та координує дiяльнiсть дирекцiї регiонального 

мовлення, департаменту координацiї фiлiй, управлiння 

"Координацiйний центр мовлення нацiональних меншин", 

департаменту технiчних стандартiв, департаменту органiзацiї та 

розвитку мереж телерадiомовлення, департаменту iнформацiйних 

технологiй, департаменту сервiсу. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Органiзацiйною формою дiяльностi правлiння є засiдання, якi 

можуть бути черговими та позачерговими. Засiдання правлiння є 

правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини 

кiлькiсного складу членiв правлiння. 

 

Рiшення правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв, 

присутнiх на засiданнi його членiв. При однаковiй кiлькостi 

голосiв голос голови правлiння є вирiшальним. 

Органiзацiйною формою дiяльностi правлiння є засiдання, якi 

можуть бути черговими та позачерговими. Засiдання правлiння є 

правоможним, якщо на ньому присутнi не менше половини 

кiлькiсного складу членiв правлiння. 

Рiшення правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв, 

присутнiх на засiданнi його членiв. При однаковiй кiлькостi 

голосiв голос голови правлiння є вирiшальним. 

У звiтному перiодi вiдбулося 62 засiдання Правлiння.  

На засiданнях правлiння Товариства протягом 2020 року 

приймалися рiшення про внесення змiн до структури та штатного 

розпису ПАТ "НСТУ"; про встановлення вартостi послуг ПАТ 



"НСТУ пiд час проведення промiжних виборiв народного 

депутата України, якi вiдбудуться 15 березня 2020 року в 

одномандатному виборчому окрузi № 179 (Харкiвська область); 

про затвердження Тимчасового порядку пiдвищенняi посадових  

окладiв працiвникiв публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

визначення початкового розмiру орендної плати за користування 

нерухомим майном ПАТ "НСТУ" та умов для розмiщення 

оголошення в електроннiй торговiй системi "Prozorro. Продажi"; 

про схвалення проекту Полiтики планування та iнвестування 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про визначення початкового 

розмiру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ 

"НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в електроннiй 

торговiй системi "Prozorro. Продажi"; про внесення змiн до 

штатного розпису ПАТ "НСТУ"; питання розвитку зовнiшнього 

виробництва ПАТ "НСТУ"; про звернення до Нацiональної ради 

України з питань телебачення i радiомовлення iз заявою про 

переоформлення лiцензiй на мовлення; про схвалення пропозицiй 

до показникiв проекту паспорта бюджетної програми КПКВК 

3802080 "Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної 

телерадiокомпанiї України" на 2020 рiк; про затвердження 

положень про самостiйнi структурнi пiдроздiли центральної 

дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"; про увiльнення вiд 

тимчасового виконання обов'язкiв менеджера (фiлiї) та 

продюсерiв (фiлiї) фiлiй ПАТ "НСТУ"; про призначення 

менеджера (фiлiї) та продюсерiв (фiлiї) фiлiй ПАТ "НСТУ; про 

продовження строкового трудового договору з менеджером 

(фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про звернення до Нацiональної ради 

України з питань телебачення i радiомовлення; про визначення 

початкового розмiру орендної плати за користування нерухомим 

майном ПАТ "НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в 

електроннiй торговiй системi "Prozorro.Продажi"; про 

встановлення розмiру орендної плати за користування майном 

ПАТ "НСТУ"; про премiювання працiвникiв керiвного складу 

ПАТ "НСТУ" за пiдсумками роботи у сiчнi 2020 року; про 

внесення змiн до положень про самостiйнi структурнi пiдроздiли 

центральної дирекцiї публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

внесення змiн до структури та штатного розпису ПАТ "НСТУ"; 

про дострокове зняття дисциплiнарного стягнення з менеджера 

(фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про затвердження Розподiлу обсягiв 

видаткiв для забезпечення виробництва творчих проектiв на 2020 

рiк; про затвердження Проектiв ПАТ "НСТУ", забезпечених 

коштами фiнансової пiдтримки за рахунок капiтальних видаткiв  

на 2020 рiк; про оренду нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; 

про внесення змiн до структури та штатного розпису ПАТ 

"НСТУ";про затвердження Розцiнок вартостi однiєї секунди 

ефiрного часу для розмiщення матерiалiв роз'яснення 

Центральної виборчої комiсiї в ефiрi телеканалу "UA:ПЕРШИЙ" 



та радiоканалу "УКРАЇНСЬКЕ РАДIО" пiд час проведення 

промiжних виборiв народного депутата України в 

одномандатному виборчому окрузi № 179 (Харкiвська область), 

якi вiдбудуться 15 березня 2020 року; про розгляд Навчального 

плану ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк; про внесення змiн до Положення 

про департамент координацiї фiлiй центральної дирекцiї 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про затвердження положень про 

самостiйнi структурнi пiдроздiли центральної дирекцiї 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про внесення змiн до структури та 

штатного розпису ПАТ "НСТУ"; про визначення початкового 

розмiру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ 

"НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в електроннiй 

торговiй системi "Prozorro.Продажi"; про внесення змiн до 

Положення про дирекцiю цифрових платформ центральної 

дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"; про пiдвищення 

посадових окладiв працiвникiв некерiвного складу та внесення 

змiн до структури та штатного розпису ПАТ "НСТУ"; про 

затвердження Плану грошових надходжень вiд комерцiйної 

дiяльностi департаменту з комерцiйної дiяльностi ПАТ "НСТУ" 

на 2020 рiк; про продовження строкового трудового договору з 

продюсером (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про схвалення проекту 

додатка до Стратегiї Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України на 2020-2022 роки. Щодо оренди нерухомого майна 

ПАТ "НСТУ"; про участь ПАТ "НСТУ" в конкурсi на отримання 

лiцензiй на мовлення з використанням вiльних радiоканалiв; про 

щорiчний (загальний) звiт про дiяльнiсть ПАТ "НСТУ" за 2019 

рiк; про Рiчний план дiяльностi ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк; про 

План роботи правлiння ПАТ "НСТУ" на перше пiврiччя 2020 

року; про внесення змiн та затвердження положень про 

структурнi пiдроздiли ПАТ "НСТУ"; про затвердження 

Положення про вiдбiр учасника мiжнародного конкурсу 

"Євробачення юних музикантiв - 2020"; про затвердження Плану 

обсягiв мовлення (трансляцiї) телерадiопрограм ПАТ "НСТУ" на 

2020 рiк; про внесення змiн до структури та штатного розпису 

ПАТ "НСТУ; про списання нематерiальних активiв; про 

визначення початкового розмiру орендної плати за користування 

нерухомим майном ПАТ "НСТУ" та умов для розмiщення 

оголошення в електроннiй торговiй системi "Prozorro.Продажi"; 

про премiювання працiвникiв керiвного складу ПАТ "НСТУ" за 

пiдсумками роботи у лютому 2020 року; про внесення змiн до 

структури та штатного розпису ПАТ "НСТУ; про внесення змiн 

до Положення про дирекцiю телебачення ЦД ПАТ "НСТУ"; про 

внесення змiн до Положення про спiвпрацю з партнерами 

(донорами та iншими третiми особами) ПАТ "НСТУ"; про 

звiльнення менеджера (фiлiї), продюсера (фiлiї) фiлiї ПАТ 

"НСТУ"; про схвалення проєкту Стратегiї цифрових платформ 

ПАТ "НСТУ" на 2020-2022 роки; про внесення змiн до Розподiлу 

обсягiв видаткiв для забезпечення виробництва творчих проєктiв 



на 2020 рiк; про внесення змiн до структури та штатного розпису 

ПАТ "НСТУ"; про оренду майна ПАТ "НСТУ"; про затвердження 

Звiту про фактичне виконання плану обсягiв виробництва 

радiопрограм ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк; про затвердження 

положень про самостiйнi структурнi пiдроздiли ПАТ "НСТУ". 

Питання тимчасового виконання обов'язкiв менеджера (фiлiї) та 

продюсера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про затвердження Порядку 

проведення мистецьких конкурсiв дирекцiєю телебачення ПАТ 

"НСТУ" для виробництва (створення) аудiвiзуальних i 

лiтературних творiв юридичними особами та фiзичними особами 

- пiдприємцями; про оренду нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про 

затвердження заходiв ПАТ "НСТУ" щодо запобiгання 

поширенню коронавiрусу COVID-19; про Положення про 

департамент стратегiчного планування та бiзнес моделювання 

центральної дирекцiї ПАТ "НСТУ"; про затвердження Порядку 

проведення мистецьких конкурсiв дирекцiєю цифрових 

платформ ПАТ "НСТУ" для виробництва (створення) 

аудiовiзуальних творiв юридичними особами, фiзичними 

особами, фiзичними особами - пiдприємцями; про пiдвищення 

посадових окладiв працiвникiв i внесення змiн до штатного 

розпису ПАТ "НСТУ"; про оренду нерухомого майна ПАТ 

"НСТУ"; про розгляд та схвалення звiту про виконання паспорта 

бюджетної програми КПКВК 1701080 "Фiнансова пiдтримка 

Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" за 2019 рiк; 

про затвердження Звiту про фактичне виконання плану обсягiв 

виробництва творчих проєктiв "ТВО "Музика" за 2019 рiк; про 

затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсiв на 

створення (виробництво) аудiо-, аудiовiзуальних i лiтературних 

творiв для дирекцiї "Українське радiо" ПАТ "НСТУ" та на 

супровiд власних проєктiв дирекцiї "Українське радiо" ПАТ 

"НСТУ" юридичними особами, фiзичними особами та фiзичними 

особами - пiдприємцями; про внесення змiн до Облiкової 

полiтики ПАТ "НСТУ; про внесення змiн до штатного розпису 

ПАТ "НСТУ"; про затвердження Алгоритму розрахунку розмiру 

вартостi 1 м2 послуг охорони, який пiдлягає вiдшкодуванню 

орендарями нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про встановлення 

окремим орендарям орендної плати за користування нерухомим 

майном ПАТ "НСТУ" на перiод карантину; про премiювання 

працiвникiв керiвного складу ПАТ "НСТУ" за пiдсумками роботи 

у березнi 2020 року; про затвердження Положення про 

департамент стратегiчного маркетингу центральної дирекцiї ПАТ 

"НСТУ"; про припинення нацiонального вiдбору учасника 

мiжнародного конкурсу "Євробачення юних музикантiв - 2020" 

вiд України"; про внесення змiн до штатного розпису ПАТ 

"НСТУ"; про внесення змiн до рiшення правлiння ПАТ "НСТУ" 

вiд 16.03.2020 № 179; про оголошення простою окремих 

працiвникiв та/або структурних пiдроздiлiв ПАТ "НСТУ"; про 

оренду нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про затвердження Звiту 

про фактичне виконання плану обсягiв виробництва телепрограм 

ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк; про внесення змiн до штатного розпису 

ПАТ "НСТУ"; про оренду нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про 



затвердження Регламенту управлiння проєктами ПАТ "НСТУ"; 

про внесення змiн до штатного розпису ПАТ "НСТУ"; про 

встановлення окремим орендарям орендної плати за 

користування нерухомим майном ПАТ "НСТУ" з 01.04.2020 до 

кiнця дiї карантину; про внесення змiн до структури та штатного 

розпису ПАТ "НСТУ"; про оренду нерухомого майна ПАТ 

"НСТУ"; про затвердження Положення про департамент 

iнформацiйних технологiй центральної дирекцiї публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про затвердження Алгоритму 

розрахунку компенсацiї вартостi податку на землю та податку на 

нерухомiсть (вiдмiнного вiд податку на землю) за 1 м2 

нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до штатного 

розпису ПАТ "НСТУ"; про схвалення пропозицiй щодо внесення 

змiн до паспорту бюджетної програми 3802080 "Фiнансова 

пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" 

на 2020 рiк; про премiювання працiвникiв керiвного складу ПАТ 

"НСТУ" за пiдсумками роботи у квiтнi 2020 року. Обговорено 

питання затвердження плану обсягiв виробництва радiопрограм 

ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк; про затвердження Положення про 

порядок списання нематерiальних активiв публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про схвалення проекту Полiтики 

управлiння ризиками публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

визначення початкового розмiру орендної плати за користування 

нерухомим майном ПАТ "НСТУ" та умов для розмiщення 

оголошення в електроннiй торговiй системi "Prozorro. Продажi"; 

про затвердження Звiту про фактичне виконання обсягiв 

виробництва радiопрограм ПАТ "НСТУ" за I квартал 2020 року; 

про пiдвищення посадових окладiв працiвникiв некерiвного 

складу та внесення змiн до структури i штатного розпису ПАТ 

"НСТУ"; про списання нематерiальних активiв ПАТ "НСТУ"; про 

схвалення проекту Полiтики комплаєнсу публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про внесення змiн до рiшень 

правлiння ПАТ "НСТУ"; про внесення на розгляд Наглядової 

ради ПАТ "НСТУ" звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

ПАТ "НСТУ" за 2019 рiк; про План обсягiв виробництва творчих 

проектiв творчо-виробничого об'єднання "Музика" дирекцiї 

"Українське радiо" на 2020 рiк; про пiдвищення посадових 

окладiв працiвникiв некерiвного складу та внесення змiн до 

структури i штатного розпису ПАТ "НСТУ"; про оренду 

нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про премiювання працiвникiв 

керiвного складу ПАТ "НСТУ" за пiдсумками роботи у травнi 

2020 року; про внесення змiн до Заходiв ПАТ "НСТУ" щодо 

запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19, затверджених 

рiшенням правлiння ПАТ "НСТУ" вiд 16.03.2020 № 179; про звiт 

про фактичне виконання Плану обсягiв виробництва творчих 

проектiв творчо-виробничого об'єднання "Музика" дирекцiї 

"Українське радiо" за I квартал 2020 року; про звiльнення 



продюсера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до 

структури i штатного розпису ПАТ "НСТУ"; про перерозподiл 

коштiв фiнансової пiдтримки за бюджетною програмою КПКВК 

3802080 "Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної 

телерадiокомпанiї України" на 2020 рiк; про оренду нерухомого 

майна ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до Положення про 

департамент органiзацiйної роботи центральної дирекцiї 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про затвердження Каталогу 

соцiологiчних дослiджень публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

внесення змiн до Розподiлу обсягiв видаткiв для забезпечення 

виробництва творчих проектiв на 2020 рiк; про затвердження 

Звiтiв про фактичне виконання обсягiв мовлення (трансляцiї) 

телерадiопрограм ПАТ "НСТУ"; про пiдвищення посадових 

окладiв працiвникiв некерiвного складу та внесення змiн до 

штатного розпису ПАТ "НСТУ".Питання тимчасового виконання 

обов'язкiв продюсера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про оренду 

нерухомого майна ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до Плану 

обсягiв мовлення (трансляцiї) телерадiопрограм ПАТ "НСТУ" на 

2020 рiк; про затвердження  Плану обсягiв виробництва 

телепрограм на 2020 рiк; про оренду нерухомого майна ПАТ 

"НСТУ"; про премiювання працiвникiв керiвного складу ПАТ 

"НСТУ" за пiдсумками роботи у червнi 2020 року; про внесення 

змiн до структури i штатного розпису ПАТ "НСТУ"; про 

схвалення пропозицiй до проекту змiненого Фiнансового плану 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України" на 2020 рiк; про продовження 

строкового трудового договору з продюсером (фiлiї) фiлiї ПАТ 

"НСТУ"; про звiльнення продюсера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; 

про звернення до Нацiональної ради України з питань 

телебачення i радiомовлення iз заявою про переоформлення 

лiцензiй на мовлення; про встановлення вартостi послуг ПАТ 

"НСТУ" пiд час проведення промiжних виборiв народних 

депутатiв України в одномандатному виборчому окрузi № 208 

(Чернiгiвська область) 25 жовтня 2020 року; про внесення змiн до 

Розподiлу обсягiв видаткiв для забезпечення виробництва 

творчих проєктiв на 2020 рiк; про затвердження Порядку оцiнки 

iнвестицiйних проєктiв ПАТ "НСТУ; про оренду нерухомого 

майна ПАТ "НСТУ; про затвердження Концепцiї медiаактиву 

"СУСПIЛЬНЕ | НОВИНИ" (цифровi платформи); про 

затвердження Звiту про виконання плану обсягiв власного 

виробництва телепрограм ПАТ "НСТУ" за I квартал 2020 року; 

про внесення змiн до структури i штатного розпису ПАТ 

"НСТУ". Питання тимчасового виконання обов'язкiв продюсера 

(фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про визначення початкового розмiру 

орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ 

"НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в електроннiй 

торговiй системi "Prozorro.Продажi; про внесення змiн до 

Положення про департамент органiзацiйної роботи центральної 

дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 



суспiльна телерадiокомпанiя України"; про затвердження 

Положення про порядок визнання та списання безнадiйної 

дебiторської та кредиторської заборгованостi публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про перерозподiл коштiв фiнансової 

пiдтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 

"Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України" на 2020 рiк; про встановлення  вартостi  збiрки "Проста 

iсторiя: Чернiгiв" ( для реалiзацiї); про внесення змiн до 

Розподiлу обсягiв видаткiв для забезпечення виробництва 

творчих проектiв на 2020 рiк; про оренду нерухомого майна ПАТ 

"НСТУ"; про внесення змiн до Облiкової полiтики ПАТ "НСТУ"; 

про затвердження Редакцiйних засад iнформацiйного мовлення 

ПАТ "НСТУ"; про встановлення мiнiмальних цiн на послуги, що 

можуть надаватися дирекцiєю "Українське радiо" ПАТ "НСТУ"; 

про внесення змiн до структури та штатного розпису ПАТ 

"НСТУ"; про перерозподiл коштiв фiнансової пiдтримки за 

бюджетною програмою КПКВК 3802080 "Фiнансова пiдтримка 

Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" на 2020 рiк; 

про внесення змiн до Порядку передачi в оренду нерухомого 

майна ПАТ "НСТУ"; про визначення початкового розмiру 

орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ 

"НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в електроннiй 

торговiй системi "Prozorro. Продажi"; про премiювання 

працiвникiв керiвного складу ПАТ "НСТУ" за пiдсумками роботи 

у липнi 2020 року; про внесення змiн до рiшень правлiння ПАТ 

"НСТУ" щодо запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19; 

про схвалення пропозицiй щодо внесення змiн до Рiчного плану 

дiяльностi ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк; про оренду нерухомого 

майна ПАТ "НСТУ"; про затвердження Положення про 

нацiональний вiдбiр на участь у Дитячому пiсенному конкурсi 

Євробачення-2020; про продовження строкового трудового 

договору з менеджером (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про 

притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi менеджера 

(фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про встановлення Розцiнок на надання 

послуг з розмiщення реклами, спонсорської iнформацiї, програм 

телепродажу в ефiрi телерадiоканалiв ПАТ "НСТУ".Про 

затвердження Розцiнок 1 секунди ефiрного часу на всiх 

телерадiоканалах ПАТ "НСТУ" для розмiщення матерiалiв 

передвиборчої агiтацiї кандидатiв в депутати мiсцевих рад та 

сiльських, селищних, мiських голiв за рахунок коштiв виборчих 

фондiв кандидатiв, партiй (органiзацiй партiй) пiд час проведення 

мiсцевих виборiв, якi вiдбудуться 25 жовтня 2020 року; про 

схвалення пропозицiї до проекту Фiнансового плану публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України" на 2021 рiк; про оренду нерухомого 

майна ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до положень про 

самостiйнi структурнi пiдроздiли центральної дирекцiї 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про затвердження Маркетингової 

стратегiї медiаактиву "СУСПIЛЬНЕ | НОВИНИ"; про 



затвердження Звiту про фактичне виконання обсягiв мовлення 

(трансляцiї) телерадiопрограм ПАТ "НСТУ" за II квартал 2020 

року; про внесення змiн до структури та штатного розпису ПАТ 

"НСТУ"; про пропозицiї щодо внесення змiн до розпорядження 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.1996 № 539-р "Про заходи 

щодо виконання умов мiждержавної Угоди про позику мiж 

Україною та Експортно-iмпортним Банком Японiї"; про 

звiльнення менеджера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про визначення 

початкового розмiру орендної плати за користування нерухомим 

майном ПАТ "НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в 

електроннiй торговiй системi "Prozorro. Продажi"; про 

премiювання працiвникiв керiвного складу ПАТ "НСТУ" за 

пiдсумками роботи у серпнi 2020 року; про внесення змiн до 

Положення про конкурсний вiдбiр на посаду продюсера (фiлiї) 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про оголошення конкурсного 

вiдбору на посаду продюсера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ". Питання 

тимчасового виконання обов'язкiв менеджера (фiлiї) фiлiї ПАТ 

"НСТУ"; про внесення змiн до Положення про юридичний 

департамент центральної дирекцiї публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; 

про схвалення пропозицiй щодо внесення змiн до Рiчного плану 

дiяльностi ПАТ "НСТУ" на 2020 рiк; про визначення початкового 

розмiру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ 

"НСТУ" та умов для розмiщення оголошення в електроннiй 

торговiй системi "Prozorro.Продажi"; про внесення змiн до 

положень про самостiйнi структурнi пiдроздiли центральної 

дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"; про змiну найменуваннь 

та внесення змiн до  положень про фiлiї ПАТ "НСТУ"; про 

затвердження Порядку облiку нематерiальних активiв iз 

зазначенням умов визнання виключних та невиключних прав 

ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до структури та штатного 

розпису ПАТ "НСТУ";  про зняття дисциплiнарного стягнення з 

менеджера (фiлiї) фiлiї ПАТ "НСТУ"; про оренду нерухомого 

майна ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до внутрiшнiх 

документiв ПАТ "НСТУ", затверджених рiшеннями правлiння 

ПАТ "НСТУ"; про затвердження Полiтики прозоростi та 

розкриття iнформацiї акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"; про затвердження 

Полiтики планування та iнвестування акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

внесення змiн до плану обсягiв виробництва творчих проєктiв 

ТВО "Музика" дирекцiї "Українське радiо" АТ "НСТУ" на 2020 

рiк; про звiт про фактичне виконання плану обсягiв виробництва 

творчих проєктiв ТВО "Музика" дирекцiї "Українське радiо" АТ 

"НСТУ" за II квартал 2020 року; про затвердження Концепцiї 

медiаактиву "Спортивна платформа в digital"; про затвердження  

Стратегiї маркетингу медiаактиву "Спортивна платформа в 

digital"; про внесення змiн до Положення про конкурсний вiдбiр 

на посаду менеджера (фiлiї) ПАТ "НСТУ"; про внесення змiн до 



Положення про конкурсний вiдбiр на посаду продюсера (фiлiї) 

АТ "НСТУ"; про внесення змiн до структури та штатного 

розпису ПАТ "НСТУ"; про визначення початкового розмiру 

орендної плати за користування нерухомим майном АТ "НСТУ" 

та умов для розмiщення оголошення в електроннiй торговiй 

системi "Prozorro.Продажi"; про затвердження Звiту про 

фактичне виконання обсягiв виробництва радiопрограм АТ 

"НСТУ" за II квартал 2020 року; про внесення змiн до Положення 

про департамент координацiї фiлiй центральної дирекцiї 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про перерозподiл коштiв фiнансової 

пiдтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 

"Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України" на 2020 рiк; про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ"; 

про внесення змiн до Порядку проведення мистецьких конкурсiв 

дирекцiєю телебачення АТ "НСТУ" для виробництва (створення) 

аудiовiзуальних i лiтературних творiв юридичними особами, 

фiзичними особами та фiзичними особами- пiдприємцями;  про 

затвердження Порядку проведення мистецького конкурсу для 

вiдбору iдеї постановки номера учасника вiд України на 

Дитячому пiсенному конкурсi Євробачення-2020 та її реалiзацiї; 

про продовження строкових трудових договорiв з менеджерами 

(фiлiй) фiлiй та продюсерами (фiлiй) фiлiй АТ "НСТУ". Питання 

увiльнення вiд тимчасового виконання обов'язкiв продюсера 

(фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ" "Днiпровська регiональна дирекцiя" та 

призначення продюсера (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ" "Днiпровська 

регiональна дирекцiя"; про звiльнення продюсера (фiлiї) фiлiї 

ПАТ "НСТУ";  про внесення змiн до Плану обсягiв виробництва 

радiопрограм АТ "НСТУ" на 2020 рiк; про змiн до Розподiлу 

обсягiв видаткiв для забезпечення виробництва творчих проєктiв 

на 2020 рiк; про змiни до Плану грошових надходжень вiд 

комерцiйної дiяльностi департаменту з комерцiйної дiяльностi 

АТ "НСТУ" на 2020 рiк;  про внесення змiн до структури та 

штатного розпису АТ "НСТУ;  про премiювання працiвникiв 

керiвного складу АТ "НСТУ" за пiдсумками роботи у вереснi 

2020 року;  про визначення початкового розмiру орендної плати 

за користування нерухомим майном АТ "НСТУ" та умов для 

розмiщення оголошення в електроннiй торговiй системi 

"Prozorro.Продажi"; про затвердження Звiту про фактичне 

виконання  плану обсягiв виробництва телепрограм АТ "НСТУ" 

за II квартал 2020 року; про затвердження Полiтики комплаєнсу 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про затвердження Полiтики 

управлiння ризиками АТ "НСТУ"; про внесення змiн до 

Положення про спiвпрацю з партнерами (донорами та iншими 

третiми особами) АТ "НСТУ"; про перерозподiл коштiв 

фiнансової пiдтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 

"Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України" на 2020 рiк; про продовження строкового трудового 

договору з менеджером (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ"; про пропозицiї 

щодо внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України; 



про визначення початкового розмiру орендної плати за 

користування нерухомим майном АТ "НСТУ" та умов для 

розмiщення оголошення в електроннiй торговiй системi 

"Prozorro.Продажi"; про перерозподiл коштiв фiнансової 

пiдтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 

"Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України" на 2020 рiк. Питання тимчасового виконання обов'язкiв 

продюсера (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ";про внесення змiн до 

структури та штатного розпису АТ "НСТУ"; про оренду 

нерухомого майна АТ "НСТУ"; про перерозподiл коштiв 

фiнансової пiдтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 

"Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України" на 2020 рiк; про визначення початкового розмiру 

орендної плати за користування нерухомим майном АТ "НСТУ" 

та умов для розмiщення оголошення в електроннiй торговiй 

системi "Prozorro.Продажi"; про внесення змiн до Розподiлу 

обсягiв видаткiв для забезпечення виробництва творчих проектiв 

на 2020 рiк;  про оголошення конкурсного вiдбору на посаду 

продюсера (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ"; про оренду нерухомого 

майна АТ "НСТУ"; про премiювання працiвникiв керiвного 

складу АТ "НСТУ" за пiдсумками роботи у жовтнi 2020 року; 

про оголошення конкурсного вiдбору на посаду продюсера 

(фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ"; про внесення змiн до Положення про 

офiцiйнi сторiнки у соцiальних мережах акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

внесення змiн до Перелiку та вартостi послуг, що можуть 

надаватися АТ "НСТУ"; про проєкт HR-стратегiї акцiонерного 

товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; 

про Концепцiю розвитку Академiї суспiльного мовлення на 2020 

2025 роки; про внесення змiн до структури та штатного розпису 

АТ "НСТУ";про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ"; про 

внесення змiн до Положення про антикорупцiйний департамент 

центральної дирекцiї акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"; про оголошення 

конкурсного вiдбору на посаду менеджера (фiлiї) фiлiї АТ 

"НСТУ"; про перерозподiл коштiв фiнансової пiдтримки за 

бюджетною програмою КПКВ 3802080 "Фiнансова пiдтримка 

Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" на 2020 рiк; 

про внесення змiн до штатного розпису АТ "НСТУ"; про 

затвердження Концепцiї медiаактиву "СУСПIЛЬНЕ | КУЛЬТУРА 

в digital"; про затвердження Стратегiї маркетингу медiаактиву 

"СУСПIЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital"; про Звiт про фактичне 

виробництво обсягiв радiопрограм АТ "НСТУ" за III квартал 

2020 року та Звiт про фактичне виконання плану обсягiв 

виробництва творчих проектiв ТВО "Музика" дирекцiї 

"Українське радiо" АТ "НСТУ" за III квартал 2020 року; про 

внесення змiн до структури та штатного розпису АТ "НСТУ"; 

про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ"; про Рiчний план 

дiяльностi акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України" на 2021 рiк; про затвердження Звiту 

про фактичне виконання обсягiв мовлення (трансляцiї) 



телерадiопрограм АТ "НСТУ" за III квартал 2020 року; про 

внесення змiн до Плану обсягiв виробництва телепрограм на 

2020 рiк; про перерозподiл коштiв фiнансової пiдтримки за 

бюджетною програмою КПКВ 3802080 "Фiнансова пiдтримка 

Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" на 2020 рiк; 

про внесення на розгляд Наглядової ради АТ "НСТУ" пропозицiй 

щодо обрання оцiнювача майна АТ "НСТУ" iз затвердженням 

умов договору на проведення незалежної експертної оцiнки та 

встановлення розмiру оплати послуг;про оренду нерухомого 

майна АТ "НСТУ"; про премiювання працiвникiв керiвного 

складу АТ "НСТУ" за пiдсумками роботи у листопадi 2020 року; 

про продовження строкових трудових договорiв з менеджерами 

(фiлiй) фiлiй  та продюсерами (фiлiй) фiлiй АТ "НСТУ"; про 

увiльнення вiд тимчасового виконання обов'язкiв продюсера 

(фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ", призначення на посаду продюсера 

(фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ" та тимчасове покладання обов'язкiв 

продюсерiв (фiлiй) фiлiй АТ "НСТУ"; про визначення 

мiнiмальної вартостi послуг за розмiщення телекомунiкацiйного 

та/або IТ обладнання в гермозонах (м. Київ, вулиця Юрiя 

Iллєнка, 42);  про перерозподiл коштiв фiнансової пiдтримки за 

бюджетною програмою КПКВ 3802080 "Фiнансова пiдтримка 

Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" на 2020 рiк;  

про внесення змiн до структури та штатного розпису АТ 

"НСТУ"; про схвалення проекту Полiтики формування 

управлiнської звiтностi акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"; про оренду нерухомого 

майна АТ "НСТУ"; про звiльнення продюсерiв (фiлiй) фiлiй АТ 

"НСТУ"; про затвердження Звiту про фактичне виконання  плану 

обсягiв виробництва телепрограм АТ "НСТУ" за III квартал 2020 

року; про затвердження Класифiкатора контенту (об'єктiв 

iнтелектуальної власностi), якi створюються та/або 

використовуються АТ "НСТУ"; про схвалення пропозицiй щодо 

внесення змiн до паспорту бюджетної програми 3802080 

"Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України" на 2020 рiк;  про перерозподiл коштiв фiнансової 

пiдтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 "Фiнансова 

пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України" 

на 2020 рiк; про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ"; про 

списання необоротних активiв, якi облiковуються на балансi фiлiї 

АТ "НСТУ" "Чернiгiвська РД"; про внесення змiн до Розподiлу 

обсягiв видаткiв для забезпечення виробництва творчих проєктiв 

на 2020 рiк; про внесення змiн до структури та штатного розпису 

АТ "НСТУ";  про схвалення проекту  Методики управлiння 

ризиками АТ "НСТУ"; про затвердження Концепцiй АТ "НСТУ"; 

про внесення змiн до рiшень правлiння АТ "НСТУ". Обговорено 

питання вiдсторонення вiд роботи менеджера фiлiї (фiлiї) АТ 

"НСТУ"; про затвердження Положення про центральну дирекцiю 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"; про увiльнення вiд тимчасового 

виконання обов'язкiв менеджера (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ", 

призначення на посаду менеджера (фiлiї) фiлiї АТ "НСТУ"; про 



внесення змiни до Положення про дирекцiю регiонального 

мовлення центральної дирекцiї акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; про 

Порядок визнання очiкуваних кредитних збиткiв акцiонерного 

товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"; 

про схвалення проєкту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

"Про внесення змiн до пункту 1 Порядку використання коштiв, 

передбачених у державному бюджетi для фiнансової пiдтримки 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України; про маркетингову стратегiю та 

позицiонування мiжрегiональної платформи Суспiльного 

мовника; про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ"; про 

премiювання працiвникiв керiвного складу АТ "НСТУ" за 

пiдсумками роботи у груднi 2020 року; про затвердження 

Полiтики управлiння правами iнтелектуальної власностi в АТ 

"НСТУ"; про затвердження Регламенту управлiння проєктами АТ 

"НСТУ"; про затвердження IT-Стратегiї АТ "НСТУ"; про надання 

дозволу на публiчне сповiщення (ретрансляцiю) радiоканалiв АТ 

"НСТУ"; питання структури та штатного  розпису АТ "НСТУ"; 

про пропозицiї до проєкту плану використання бюджетних 

коштiв на 2021 рiк за бюджетною програмою 3802080 "Фiнансова 

пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України". 

 

Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; 

визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiну у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства не надається, 

тому що ця iнформацiя вiдноситься до iнформацiї про дiяльнiсть 

виконавчого органу i не є обов'язковою для розкриття приватним 

акцiонерним товариством. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчого органу протягом 2020 року не 

здiйснювалась.  

 

Примітки 
Статус члена Наглядової ради АТ "НСТУ" 

Вiдповiдно до статтi 15 Закону України "Про телебачення i радiомовлення"  порядок створення,  

статус, дiяльнiсть, порядок формування керiвних  та  наглядових органiв НСТУ визначаються 

Законом України  "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" (Закон). 

Повноваження, склад та порядок формування Наглядової ради НСТУ, вимоги до члена 

Наглядової ради НСТУ, припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, порядок 

проведення засiдань Наглядової ради НСТУ визначенi статтями 7-11 Закону. Крiм того, згiдно зi 

статтею 24 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебаченнi i 

радiомовлення"  до виключної компетенцiї Нацiональної ради України з  питань  телебачення  i  

радiомовлення  вiдноситься питання затвердження   положення   щодо   формування, обрання та 

припинення повноважень  складу   Наглядової  ради  акцiонерного товариства  "Нацiональна  

суспiльна  телерадiокомпанiя України", а також ухвалюються рiшення щодо проведення 

вiдповiдних конференцiй. 

Враховуючи зазначене, НСТУ з питань створення,  статусу, дiяльностi, порядку формування 

наглядового органу керується спецiальними Законами "Про телебачення i радiомовлення", "Про 

Суспiльне телебачення i радiомовлення України", "Про Нацiональну раду України  з питань 

телебаченнi i радiомовлення".  Членами наглядової ради НСТУ є представники вiд депутатських 



фракцiй i груп Верховної Ради України поточного скликання та дев'ять членiв вiд громадських 

об'єднань та асоцiацiй, основним видом дiяльностi яких є дiяльнiсть: 

1) у сферi освiти та науки; 

2) у сферi забезпечення прав нацiональних меншин; 

3) у сферi фiзичного виховання та спорту; 

4) у сферi журналiстики; 

5) у правозахиснiй сферi; 

6) у сферi захисту iнтересiв дiтей та молодi; 

7) у творчiй сферi; 

8) у сферi мiсцевого самоврядування; 

9) у сферi захисту прав осiб з особливими потребами. 

Зазначене свiдчить про унiкальнiсть як пiдходу до формування, так i критерiю представництва 

наглядової ради НСТУ, яке суттєво рiзниться вiд визначеного статтею 53 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" пiдходу, а саме, яка визначає, що до складу наглядової ради обираються 

акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або 

незалежнi директори.  

Як Закон України "Про акцiонернi товариства" так i Закон України "Про управлiння об`єктами 

державної власностi" передбачав обов`язкове обрання до складу наглядових рад господарських 

товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, 

незалежних членiв наглядової ради. Вiдмiннiсть полягає у тому, що вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства" наглядова рада акцiонерного товариства, у статутному 

капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належить державi, має включати 

щонайменше двох незалежних директорiв, а вiдповiдно до Закону України " Про управлiння 

об`єктами державної власностi" - кiлькiсть незалежних членiв повинна становити бiльшiсть 

членiв наглядової ради. Зазначене свiдчить, що у класичному розумiннi не усi члени НР є 

незалежними директорами, а лише якась частина. 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.03.2017 № 142, затверджено Вимоги до 

незалежного члена наглядової ради державного унiтарного  пiдприємства та господарського 

товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi,   

вiдповiдно до яких, Незалежний член також повинен вiдповiдати такiй вимозi як наявнiсть 

вищої освiти, професiйних знань та навичок, досвiду роботи та iнших характеристик, необхiдних 

для належного здiйснення повноважень члена наглядової ради, що вiдповiдає видам дiяльностi 

державного унiтарного пiдприємства та господарського товариства, у статутному капiталi якого 

бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi.  

При цьому вiдповiдно до Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" 

не передбачено вимог, що стосуються наявностi у членiв Наглядової ради НСТУ професiйних 

знань та навичок, досвiду роботи та iнших характеристик по видам дiяльностi телерадiокомпанiї.  

Тобто, члени НР АТ "НСТУ" мають особливий статус представника суспiльства та, враховуючи 

норми зазначених Законiв, не є акцiонерами/ представниками акцiонерiв також не є 

незалежними директорами в класичному вiдображеннi цього статусу, визначеного Законом 

України "Про акцiонернi товариства".  

Обсяг повноважень Комiтету з питань призначень i винагород посадових осiб: 

1) розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутр iшнього положення) товариства з 

питань призначень; 

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на замiщення 

вакантних посад у Правлiннi; 

3) перiодичне оцiнювання структури, розмiру, складу i роботи Голови Правлiння, Правлiння та 

надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо будь-яких змiн; 

4) перiодичне оцiнювання Голови та членiв Правлiння на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним 

вимогам та звiтування щодо зазначеного питання Наглядовiй радi товариства; 

5) надання Наглядовiй радi рекомендацiй щодо персонального складу кожного з її комiтетiв; 



6) розроблення та надання Наглядовiй радi для затвердження правил (кодексу) етичної 

поведiнки посадових осiб Товариства; 

7) забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для членiв Наглядової ради та 

Правлiння; 

8) вивчення полiтики Правлiння Товариства щодо добору та призначення осiб, якi здiйснюють 

управлiнськi функцiї в Товариствi; 

9) погодження кандидатур осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, за поданням Голови 

правлiння. 

10) попереднє погодження будь-яких пропозицiй щодо призначення посадових осiб Товариства, 

призначення яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до закону чи статуту 

Товариства. 

11) розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення) Товариства з 

питань винагороди; 

12) внесення пропозицiй Наглядовiй радi щодо винагороди Голови та членiв Правлiння; 

13) надання пропозицiй до Наглядової ради щодо форм та iстотних умов договорiв та контрактiв 

для Голови та членiв Правлiння; 

14) надання пропозицiй до Наглядової ради щодо ключових показникiв ефективностi та 

органiзацiя процедур перiодичної оцiнки їх виконання членами Правлiння товариства; 

15) надання загальних рекомендацiй Правлiнню щодо рiвня та структури винагороди для осiб, 

якi здiйснюють управлiнськi функцiї; 

16) контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, 

базуючись на достовiрнiй iнформацiї, наданiй Правлiнням; 

17) надання пропозицiй до Наглядової ради щодо присудження вiдзнаки Наглядової ради 

публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України". 

 

Обсяг повноважень Комiтету з питань аудиту: 

1) здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається товариством, зокрема 

перегляд вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються 

товариством та юридичними особами, що перебувають пiд контролем товариства; 

2) перегляд не менше одного разу на рiк ефективностi здiйснення внутрiшнього аудиту та 

систем управлiння ризиками; 

3) надання рекомендацiй щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення керiвника 

служби внутрiшнього аудиту та вiддiлу бюджету або iншого пiдроздiлу, до компетенцiї якого 

належить питання бюджетування; 

4) складання проєкту бюджету Наглядової ради та подання правлiнню з метою його врахування 

у фiнансовому планi товариства на вiдповiдний рiк; 

5) надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо пiдбору, призначення, перепризначення та 

звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) та умов договору з ним; 

6) контроль незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг; 

7) встановлення та застосування офiцiйного визначення полiтики, видiв послуг, якi не 

пiдлягають аудиту та якi виключенi або допустимi пiсля перевiрки комiтетом або допустимi без 

рекомендацiї комiтету; 

8) перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування керiвництва на 

рекомендацiї, наданi у письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою); 

9) дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого звiльнення зовнiшнього 

аудитора (аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  



До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль, належать: 

-Наглядова рада АТ "НСТУ" (через Комiтет з питань аудиту) забезпечує функцiонування 

належної системи контролю, а також здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства; 

-Ревiзiйна комiсiя АТ "НСТУ" (далi - ревiзiйна комiсiя) здiйснює оперативний контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення планових та позапланових 

перевiрок; 

-Служба внутрiшнього аудиту АТ "НСТУ" (внутрiшнiй аудитор) (далi - служба внутрiшнього 

аудиту) здiйснює поточний контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства.  

В АТ "НСТУ" затверджено Полiтику управлiння ризиками АТ "НСТУ" та запроваджено систему 

управлiння ризиками, яка грунтується  на  розподiлi  обов'язкiв  мiж  пiдроздiлами  компанiї  iз  

застосуванням моделi трьох лiнiй захисту. Також у 2020 роцi проведено  комплексну  

дiагностику компанiї -  початкову  оцiнку  ризикiв АТ "НСТУ" та затверджено План заходiв за 

результатами проведеної початкової оцiнки ризикiв АТ "НСТУ".  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  7 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 



Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні ні ні так 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Положення про комiтети Наглядової ради; Положення про 

Комiтет з питань аудиту Наглядової ради; Положення про 

комiтет з питань призначень та винагород посадових осiб 

Наглядової ради; Концепцiя мовлення з тематики нацiональних 

меншин; Колективний договiр на 2018-2023 

роки;Антикорупцiйна програма; Редакцiйний статут;31 

положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли АТ "НСТУ"; 

Кодекс корпоративного управлiння; Стратегiя розвитку мереж 

мовлення; Кодекс поведiнки та етики;  Стратегiя розвитку на 

2019 - 2022 роки; Концепцiя регiонального мовлення на 2020-

2021 роки; Полiтика власностi  щодо АТ "НСТУ"; Стратегiя 

роботи з партнерами для розвитку АТ "НСТУ" на 2019-2020 роки 

Концепцiя нового бренду загальнонацiонального телеканалу АТ 

"НСТУ" "UА: ПЕРШИЙ"; Базова програмна концепцiя 

загальнонацiонального телеканалу АТ "НСТУ" "UА: ПЕРШИЙ" 

на 2020 рiк; Облiкова полiтика АТ "НСТУ"; Рiчний план 

дiяльностi на 2020 рiк; Положення про конкурс з обрання голови 

та членiв правлiння АТ "НСТУ"; Положення про конкурсний  

вiдбiр на посаду продюсера (фiлii) АТ "НСТУ" (зi змiнами);- 

Положення про конкурсний вiдбiр на посаду менеджера (фiлii) 

АТ "НСТУ" (зi змiнами); Положення про засади рекламної та 

спонсорської полiтики на телерадiоканалах та платформах АТ 

"НСТУ" (зi змiнами); Положення про офiцiйнi сторiнки у 

соцiальних мережах; Положення про спiвпрацю з партнерами 

(донорами та iншими третiми особами) АТ "НСТУ";  Положення 

про фiлiї АТ "НСТУ"; Положення про рейтингову систему 



оцiнювання дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

АТ "НСТУ";  Положення про центри фiнансової вiдповiдальностi 

АТ "НСТУ"; Порядок премiювання працiвникiв АТ "НСТУ" (зi 

змiнами); Порядок передачi в оренду нерухомого майна АТ 

"НСТУ" (зi змiнами); Перелiк та мiнiмальна вартiсть послуг, що 

можуть надаватися АТ "НСТУ"; Перелiк та алгоритм розрахунку 

розмiру комунальних послуг та iнших платежiв, якi пiдлягають 

вiдшкодуванню орендарями нерухомого майна АТ "НСТУ"; 

Перелiк та вартiсть послуг, що можуть надаватися АТ "НСТУ" 

(музеї); Методика розрахунку та формування собiвартостi 

виробництва контенту АТ "НСТУ"; Розцiнки на надання послуг з 

розмiщення реклами, спонсорської iнформацiї, програм 

телепродажу по пунктах рейтингу в ефiрi загальнонацiональних 

телеканалiв АТ "НСТУ" на 2020 рiк; Розцiнки на надання послуг 

з розмiщення реклами, спонсорської iнформацiї, програм 

телепродажу в ефiрi телерадiоканалiв АТ "НСТУ";  Умови i 

розмiри оплати працi працiвникiв АТ "НСТУ" (зi 

змiнами);Тимчасовий порядок встановлення та змiни 

конкретного розмiру посадового окладу працiвникiв АТ 

"НСТУ".Концепцiя дитячого та пiдлiткового мовлення АТ 

"НСТУ"Положення про перiодичну оцiнку правлiння АТ 

"НСТУ"Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"Положення про винагороду членiв 

правлiння ПАТ "НСТУ"Положення про апарат Наглядової ради 

ПАТ "НСТУ"Положення про корпоративного секретаря ПАТ 

"НСТУ"Стратегiя Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї 

України на 2020-2022 рокиПоложення про вiдзнакуПорядок 

пiдготовки вiдповiдi на запити та звернення громадян, що 

надiйшли до Наглядової ради ПАТ "НСТУ".Положення про 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НСТУ"Концепцiя розвитку зовнiшнього 

виробництва АТ "НСТУ".Положення про порядок списання 

активiв центральної дирекцiї акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України".IT-Стратегiя 

АТ "НСТУ"Регламент управлiння проєктами АТ 

"НСТУ"Полiтику управлiння правами iнтелектуальної власностi 

в АТ "НСТУ"Полiтика управлiння ризиками АТ 

"НСТУ"Полiтика комплаєнсу акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"Концепцiя 

розвитку Академiї суспiльного мовлення на 2020 2025 

рокиКонцепцiя медiаактиву "СУСПIЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в 

digital"Стратегiя маркетингу медiаактиву "СУСПIЛЬНЕ | 

КУЛЬТУРА в digital"Класифiкатор контенту (об'єктiв 

iнтелектуальної власностi), якi створюються та/або 

використовуються АТ "НСТУ".Концепцiя радiоканалу 

"Українське радiо"; Концепцiя радiоканалу "Радiо "Промiнь"; 

Концепцiя радiоканалу "Радiо "Культура";Концепцiя 

регiонального радiомовлення.Концепцiя розвитку творчо-

виробничого об'єднання "Музика" дирекцiї "Українське радiо" 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України".онцепцiя розвитку апаратно-



студiйного комплексу "Будинок звукозапису" творчо-

виробничого об'єднання "Музика" дирекцiї "Українське радiо" 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України".Положення про центральну 

дирекцiю акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"Порядок визнання очiкуваних 

кредитних збиткiв акцiонерного товариства "Нацiональна 

суспiльна телерадiокомпанiя України"Маркетингова стратегiя та 

позицiонування мiжрегiональної платформи Суспiльного 

мовникаПолiтики планування та iнвестування акцiонерного 

товариства "Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя 

України"Полiтики прозоростi та розкриття iнформацiї 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України"Розцiнки  на надання послуг з 

розмiщення реклами, спонсорської iнформацiї, програм 

телепродажу в ефiрi телерадiоканалiв АТ "НСТУ"Маркетингова 

стратегiя медiаактиву "СУСПIЛЬНЕ | НОВИНИ"Порядку облiку 

нематерiальних активiв iз зазначенням умов визнання виключних 

та невиключних прав АТ "НСТУ"Стратегiї маркетингу 

медiаактиву "Спортивна платформа в digital"Концепцiї 

медiаактиву "Спортивна платформа в digital"Редакцiйнi засади 

iнформацiйного мовлення АТ "НСТУ"Порядок оцiнки 

iнвестицiйних проєктiв АТ "НСТУ"Концепцiї медiаактиву 

"СУСПIЛЬНЕ | НОВИНИ" (цифровi платформи)Положення про 

порядок визнання та списання безнадiйної дебiторської та 

кредиторської заборгованостi акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя України"Положення 

про порядок списання нематерiальних активiв публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України". 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні ні ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так ні так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) 

Обрання незалежного аудитора (аудиторської фiрми) здiйснювалось 

вiдповiдно до вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi" на 

умовах, визначених Наглядовою радою. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  



 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Держава в особi Державного 

комiтету телебачення та 

радiомовлення України 

00013936 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

2 544 273 0 Обмеження вiдсутнi.  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
До Наглядової ради входять по одному представнику вiд депутатських фракцiй i груп Верховної 

Ради України поточного скликання та дев'ять членiв вiд громадських об'єднань та асоцiацiй, 

основним видом дiяльностi яких є дiяльнiсть: 

1) у сферi освiти та науки; 

2) у сферi забезпечення прав нацiональних меншин; 

3) у сферi фiзичного виховання та спорту; 

4) у сферi журналiстики; 

5) у правозахиснiй сферi; 

6) у сферi захисту iнтересiв дiтей та молодi; 

7) у творчiй сферi; 

8) у сферi мiсцевого самоврядування; 

9) у сферi захисту прав осiб з особливими потребами. 

 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, обраних вiд депутатських фракцiй i груп Верховної Ради 



України поточного скликання, дорiвнює або перевищує кiлькiсть членiв, обраних вiд 

громадських об'єднань та асоцiацiй, Нацiональна рада України з питань телебачення i 

радiомовлення проводить додаткову конференцiю всiх громадських органiзацiй, що взяли 

участь в обраннi членiв Наглядової ради, на якiй додатково обирає членiв Наглядової ради  вiд 

громадських об'єднань та асоцiацiй у кiлькостi, що забезпечить їх перевищення на одну особу. 

 

Делегувати представникiв до складу Наглядової ради мають право громадськi об'єднання та 

асоцiацiї, якi дiють не менше трьох рокiв у вiдповiднiй сферi, їх членами є авторитетнi у 

вiдповiднiй сферi особи, а дiяльнiсть є активною (впродовж останнiх трьох рокiв органiзовують 

перiодично, не рiдше нiж декiлька разiв на рiк, громадськi заходи щодо проблем, якi iснують у 

вiдповiднiй сферi: iнiцiюють публiчнi обговорення актуальних питань, публiчнi дискусiї у 

професiйнiй сферi тощо). 

 

Кандидатури для включення до складу Наглядової ради  подаються до Нацiональної ради 

України з питань телебачення i радiомовлення. Громадське об'єднання та асоцiацiя, що 

вiдповiдає вимогам, зазначеним у частинi другiй цiєї статтi, може подати тiльки одну 

кандидатуру. 

 

Члени Наглядової ради вiд громадських об'єднань та асоцiацiй обираються шляхом 

рейтингового голосування на вiдповiдних конференцiях громадських об'єднань та асоцiацiй, 

окремо за кожним видом дiяльностi, якi проводяться Нацiональною радою України з питань 

телебачення i радiомовлення. Порядок проведення вiдповiдної конференцiї громадських 

об'єднань та асоцiацiй та обрання членiв Наглядової ради  визначається Нацiональною радою 

України з питань телебачення i радiомовлення. Кожне громадське об'єднання та асоцiацiя, що 

беруть участь у вiдповiднiй конференцiї, має право одного голосу. 

 

Депутатськi фракцiї i групи обирають членiв Наглядової ради. 

 

У разi дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, обраного вiд депутатської 

фракцiї чи групи, така депутатська фракцiя чи група ухвалює рiшення про обрання нового члена 

Наглядової ради. 

 

У разi якщо депутатська фракцiя чи група, що обрала члена, який достроково припинив 

повноваження, розформована, комiтет Верховної Ради України, до компетенцiї якого вiднесено 

питання телерадiомовлення, ухвалює ad hoc рiшення щодо порядку обрання члена Наглядової 

ради. 

 

Член Наглядової ради, який до призначення на посаду був членом будь-якої полiтичної партiї, 

на час здiйснення своїх повноважень зупиняє членство у цiй партiї. Вiн не може брати участi в 

партiйнiй дiяльностi чи виконувати доручення партiї, будь-якого її органу або посадової особи. 

 

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить чотири роки. Одна й та сама особа не 

може входити до складу Наглядової ради бiльше нiж два строки пiдряд незалежно вiд тривалостi 

таких строкiв. 

 

Кандидатури членiв Наглядової ради  вiдхиляються Нацiональною радою України з питань 

телебачення i радiомовлення на пiдставi їх невiдповiдностi вимогам, встановленим статтею 9 

Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України". 

 

Наглядова рада обирає iз свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради, 

приймає рiшення про припинення їхнiх повноважень; 



 

Повноваження члена Наглядової ради припиняються Нацiональною радою України з питань 

телебачення i радiомовлення у разi: 

1) закiнчення строку повноважень; 

2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням; 

3) припинення громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України; 

4) настання пiдстав, передбачених частиною другою статтi 9 Закону України "Про Суспiльне 

телебачення i радiомовлення України"; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

6) неможливостi виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом шести i бiльше мiсяцiв 

за наявностi вiдповiдного медичного висновку; 

7) набрання законної сили судовим рiшенням про визнання його обмежено дiєздатним чи 

недiєздатним; 

8) смертi або визнання безвiсно вiдсутнiм; 

9) вiдсутностi на трьох засiданнях Наглядової ради, крiм випадкiв, коли стан здоров'я не 

дозволяє брати участь у засiданнях, що пiдтверджується медичною довiдкою. 

 

Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради з iнших пiдстав забороняється. 

 

Наглядова рада  обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правлiння АТ "НСТУ" та, 

за його поданням, членiв правлiння АТ "НСТУ", укладає з ними контракти, приймає рiшення 

про дострокове припинення їхнiх повноважень. Рiшення про обрання членiв правлiння повинно 

бути мотивованим, з обгрунтуванням пiдстав, на основi яких Наглядова рада  надала перевагу 

одному кандидату перед iншим. 

 

Ревiзiйна комiсiя обирається Наглядовою радою  строком на чотири роки. Порядок формування 

ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до членiв та голови ревiзiйної комiсiї встановлюються у 

Положеннi про ревiзiйну комiсiю, що затверджується Наглядовою радою. 

 

Редакцiйна рада формується з числа працiвникiв Телерадiокомпанiї у складi 15 осiб, з них п'ять 

осiб, якi призначаються наглядовою радою, п'ять осiб, якi обираються загальними зборами 

творчого колективу Телерадiокомпанiї, i п'ять осiб, якi призначаються на конференцiї 

редакцiйних рад вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Телерадiокомпанiї. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження членiв Наглядової: 

1) брати участь у заходах, якi проводяться Наглядовою радою, у роботi дорадчих органiв 

Товариства; 

2) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, вносити пропозицiї до порядку 

денного засiдання Наглядової ради; 

3) висловлювати в письмовiй формi окрему думку до рiшень Наглядової ради; 

4) отримувати iнформацiю (документи) про дiяльнiсть АТ "НСТУ", його органiв управлiння та 

дочiрнiх юридичних осiб Товариства, якщо така iнформацiя (документи) необхiдна для 

виконання функцiй члена Наглядової ради. Для отримання зазначеної iнформацiї (документiв) 

член Наглядової ради направляє письмове або електронне звернення на iм'я голови вiдповiдного 

органу управлiння Товариства або керiвника дочiрньої юридичної особи АТ "НСТУ", який 

забезпечує надання iнформацiї (документiв). Iнформацiя (документи) надаються члену 

Наглядової ради упродовж трьох-п'яти робочих днiв (в залежностi вiд обсягу iнформацiї 

(документiв)) з дня отримання вiдповiдного звернення; 

5) iншi права, передбаченi законодавством, Статутом Товариства, Положенням та iншими 

внутрiшнiми документами Товариства. 



 

Повноваження Голови та членiв Правлiння: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про АТ "НСТУ", необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

2) у межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння АТ "НСТУ" вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства; 

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнях правлiння; 

4) iнiцiювати скликання засiдань правлiння; 

5) надавати у письмовiй формi заперечення або окремi думки до протоколiв засiдання правлiння; 

6) здiйснювати iншi права, передбаченi законодавством, статутом, Положенням та вiдповiдними 

контрактами. 

Голова та члени правлiння зобов'язанi: 

1) дiяти в iнтересах АТ "НСТУ", дотримуватися вимог законодавства, статуту, Положення, 

iнших внутрiшнiх документiв товариства та контрактiв; 

2) виконувати рiшення, прийнятi акцiонером та наглядовою радою; 

3) на вимогу наглядової ради брати участь у її засiданнi; 

4) дотримуватися визначених законодавством та встановлених АТ "НСТУ" правил та процедур 

щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

5) дотримуватися всiх встановлених в АТ "НСТУ" правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. 

6) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 

7) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до 

засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

8) забезпечувати ефективну реалiзацiю завдань в межах визначеного напряму роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв АТ "НСТУ", у тому числi вiдокремлених, 

вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння; 

9) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, акцiонеру, представникам 

аудиторської фiрми, що проводить обов'язковий аудит рiчної фiнансової звiтностi, повну i 

достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства. 

 

Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються законодавством, Статутом, 

положенням про ревiзiйну комiсiю, а також договорами, що укладаються з головою та кожним 

членом ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя пiд час здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

правлiння перевiряє: 

1) достовiрнiсть даних, що мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Телерадiокомпанiї; 

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi; 

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 

вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

4) дотримання правлiнням повноважень щодо розпорядження майном Телерадiокомпанiї та 

проведення фiнансових операцiй вiд iменi Телерадiокомпанiї; 

5) своєчаснiсть та правильнiсть проведення розрахункiв за зобов'язаннями Телерадiокомпанiї; 

6) зберiгання коштiв та матерiальних цiнностей; 

7) використання коштiв Телерадiокомпанiї; 

8) фiнансовий стан Телерадiокомпанiї. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань проводить плановi та позаплановi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Телерадiокомпанiї. 

 

На редакцiйну раду покладається: 



1) розроблення та подання на затвердження наглядовiй радi редакцiйного статуту 

Телерадiокомпанiї; 

2) контроль за дотриманням телерадiожурналiстами редакцiйного статуту; 

3) контроль за дотриманням прав телерадiожурналiстiв, вимог щодо заборони цензури i 

втручання у редакцiйну та професiйну дiяльнiсть Телерадiокомпанiї; 

4) внесення на розгляд наглядової ради питання про вiдсторонення посадових осiб вiд 

управлiння Телерадiокомпанiєю або її окремими пiдроздiлами осiб, якi порушували редакцiйний 

статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадiожурналiстiв, заборони цензури i 

втручання у редакцiйну та професiйну дiяльнiсть Телерадiокомпанiї, про призначення 

службового розслiдування i звiльнення цих осiб вiдповiдно до закону та Статуту в разi 

пiдтвердження наявностi зазначених порушень. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Висновок 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНА СУСПIЛЬНА 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ" (надалi - АТ "НСТУ"), що включає опис основних 

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження 

прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку 

призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2020 року. 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх 

суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40I Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" та Принципам 

корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №995. 

 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40I Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. №2826 ( з 

подальшими змiнами та доповненнями), надалi -iнша iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння. 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

- iнформацiю про наявнiсть вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння; 

- iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

- iнформацiю про персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та 

загальний опис прийнятих на них рiшень. 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. 

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 40I Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрити iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 



невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або 

нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця 

iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Держава в особi Державного 

комiтету телебачення та 

радiомовлення України 

00013936 01001, 

Шевченкiвський р-н, 

Київ, вул. Прорiзна, 2 

2 544 273 100 2 544 273 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 2 544 273 100 2 544 273 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi акцiї 2 544 273 1 000,00 Повноваження загальних зборiв телерадiокомпанiї 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

До виключної компетенцiї акцiонера належать питання 

щодо прийняття рiшення: 

1) про розмiщення акцiй телерадiокомпанiї; 

2) про збiльшення статутного капiталу 

телерадiокомпанiї; 

3) про зменшення статутного капiталу 

телерадiокомпанiї; 

4) про дроблення або консолiдацiю акцiй 

телерадiокомпанiї; 

5) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного 

управлiння; 

6) затвердження рiшення (висновкiв) ревiзiйної комiсiї; 

7) затвердження положень про наглядову раду та 

правлiння, а також внесення змiн до них; 

8) затвердження фiнансового плану телерадiокомпанiї 

та звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

телерадiокомпанiї (рiчного звiту); 

9) вирiшення iнших питань, якi вiдповiдно до 

законодавства належать до виключної компетенцiї 

акцiонера. 

Акцiонер не має права втручатися в редакцiйну 

полiтику телерадiокомпанiї. 

Рiшення акцiонера з питань, якi належать до його 

компетенцiї, оформлюються ним у формi наказу, що 

має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до 

закону. 

Вiдсутня. 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.10.2018 70/1/2018 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000202584 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 2 544 273 2 544 273 00

0 

100 

Опис 

100 вiдсоткiв акцiй належить державi. Частина другу статтi 1 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" 

передбачає, що АТ "НСТУ" є об'єктом загальнодержавного значення. Вiдчуження, передача (крiм короткострокової оренди), приватизацiя 

нерухомого майна, об'єктiв незавершеного будiвництва, земельних дiлянок, на яких вони розташованi, а також акцiй, що належать державi у 

статутному капiталi АТ "НСТУ", забороняється. На виконання зазначеного Закону АТ "НСТУ" не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних 

паперiв (акцiй) та цiннi папери (акцiї) АТ "НСТУ" не пропонувалися до торгiв на фондовiй бiржi. 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

23.01.2017 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000202584 Верховна Рада 

України 

Заборона вiдчуження  Постiйно 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.10.2018 70/1/2018 UA4000202584 2 544 273 2 544 273 000 2 544 273 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 2 560 238 
2 431 92

4 
0 2 591 2 560 238 

2 434 51

5 

  будівлі та споруди 2 445 876 
2 354 66

2 
0 2 591 2 445 876 

2 357 25

3 

  машини та обладнання 92 311 55 742 0 0 92 311 55 742 

  транспортні засоби 2 711 1 250 0 0 2 711 1 250 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 19 340 20 270 0 0 19 340 20 270 

2. Невиробничого 

призначення: 
282 211 232 709 0 0 282 211 232 709 

  будівлі та споруди 58 432 61 328 0 0 58 432 61 328 

  машини та обладнання 601 316 0 0 601 316 

  транспортні засоби 32 0 0 0 32 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 222 785 171 065 0 0 222 785 171 065 

  інші 361 0 0 0 361 0 

Усього 2 842 449 
2 664 63

3 
0 2 591 2 842 449 

2 667 22

4 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами (за основними 

групами) - будiвлi та споруди - 10-60 рокiв; машини та обладнання - 2-5 

рокiв; транспортнi засоби - 5-10 рокiв 

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4 529 352 тис. грн. 

Сума нарахованого зносу - 1 862 128 тис. грн. 

Ступiнь їх зносу - 41%. 

Ступiнь їх використання -  1,59%. 

Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

2 771 680 2 893 545 

Статутний капітал (тис.грн) 2 554 273 2 554 273 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

2 554 273 2 554 273 

Опис Вартiсть чистих активiв визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до 

розрахунку, суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає 

вимогам законодавства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 



у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 117 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 533 847 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 534 964 X X 

Опис Довгостроковi зобов'язання i забезпечення складають 357926 

тис. грн., у тому числi вiдстроченi довгостроковi зобов'язання - 

149025 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 200294тис. 

грн., цiльове фiнансування - 8607 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 177038 тис. 

грн, у тому числi 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

довгостроковими зобов'язаннями - 760 тис. грн.; 

товари, роботи, послуги - 13940 тис. грн.; 

розрахунками з бюджетом - 1117 тис. грн.; 

розрахунками зi страхування - 159 тис. грн.; 

розрахунками з оплати працi - 17 тис. грн.; 

одержаними авансами - 3439 тис. грн. 

Поточнi забезпечення - 83948 тис. грн. 

Доходи майбутнiх перiодiв - 71954 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 1704 тис. грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Шелленберг Вiттмер ЛiмiтедАдвокат 

Луї Буру 

Організаційно-правова форма Іноземне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 

Місцезнаходження -, Швейцарiя, Женева, rue des Alpes 

15bis 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон  +41 22 707 8000 

Факс  +41 22 707 8001 

Вид діяльності Юридична фiрма 



Опис Послуги з юридичного консультування 

та юридичного представництва 

(послуги з юридичного 

представництва). 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна 

7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380443630400 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова група "Ю.БI.АЙ-КООП" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31113488 

Місцезнаходження 01014, Україна, м. Київ, вул. Бастiонна, 

будинок 5/13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №469770 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009 

Міжміський код та телефон +380442370308 

Факс +380442370309 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя 

Опис Особисте страхування членiв 

добровiльних пожежних дружин. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 



КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 19350062 

Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. 

Володимирська, будинок 69 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Розпорядження № 1715 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2018 

Міжміський код та телефон +380442277096 

Факс +380442207445 

Вид діяльності Особисте страхування членiв 

добровiльних пожежних дружин 

Опис Страховi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕРНСТ ЕНД 

ЯНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33306958 

Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 

буд. 19-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380444903000 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Аудиторськi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН 

ДЖI СI ДЖI АУДИТ"(ТОВ " 

КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ ") 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31586485 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, будинок 172 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380443511179 

Факс - 



Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Консультацiйнi послуги у сферi аудиту, 

бухгалтерського облiку та фiнансової 

звiтностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380442875670 

Факс +380442875673 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України"  працює без лiцензiї, 

внесена до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

(реєстрацiйний номер:№ 

DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку: 

18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi 

послуг на фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Актив Експерт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38576253 

Місцезнаходження 02094, Україна, м. Київ, вул. Хоткевича 

Гната, будинок 12, офiс 177 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Сертифiкат № 49/20 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2020 

Міжміський код та телефон +380674805790 

Факс - 

Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування 



Опис Визначення ринкової вартостi майна 

Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

Аудиторська фiрма "Де Вiзу" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22917414 

Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. 

Малопiдвальна, 10, офiс 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380442790000 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Послуги з аудиту фiнансової звiтностi 

за 2019 рiк. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi Юкрейн" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23731031 

Місцезнаходження 01011, Україна, м. Київ, вул. 

Гусовського, 11/11, офiс 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380442913012 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань комерцiйної дiяльностi й 

керування 

Опис Послуги з аудиту фiнансової звiтностi 

за 2020 рiк. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНА СУСПIЛЬНА 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ" 
за ЄДРПОУ 23152907 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Діяльність у сфері телевізійного мовлення за КВЕД 60.20 

Середня кількість працівників: 3767 

Адреса, телефон: 04119 м.Київ, вул. Iллєнка Юрiя, буд. 42, (044)4810889 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 378 601 381 689 

    первісна вартість 1001 470 442 489 895 

    накопичена амортизація 1002 ( 91 841 ) ( 108 206 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 434 14 925 

Основні засоби 1010 2 619 664 2 496 159 

    первісна вартість 1011 4 310 072 4 358 287 

    знос 1012 ( 1 690 408 ) ( 1 862 128 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 222 785 171 065 

    первісна вартість 1016 222 785 171 065 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 430 425 198 016 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 3 669 909 3 261 854 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 14 070 16 388 

Виробничі запаси 1101 14 070 16 388 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8 799 2 484 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 026 2 222 

    з бюджетом 1135 3 396 15 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 426 3 532 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14 703 12 454 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 14 703 12 454 

Витрати майбутніх періодів 1170 8 826 5 346 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 838 2 349 

Усього за розділом II 1195 56 084 44 790 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 725 993 3 306 644 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 544 273 2 544 273 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 941 685 1 932 488 

Додатковий капітал 1410 325 610 287 090 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 918 023 -1 992 171 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 2 893 545 2 771 680 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 149 025 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 438 450 200 294 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 556 8 607 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 439 006 357 926 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 760 

    товари, роботи, послуги 1615 29 213 13 940 

    розрахунками з бюджетом 1620 39 1 117 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 159 

    розрахунками з оплати праці 1630 27 17 

    одержаними авансами 1635 3 620 3 439 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 307 861 83 948 

Доходи майбутніх періодів 1665 51 794 71 954 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 888 1 704 

Усього за розділом IІІ 1695 393 442 177 038 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 725 993 3 306 644 

 

Керівник    Аласанiя Зурабi Григорович 

 

Головний бухгалтер   Тимчук Катерина Сергiївна 



КОДИ 

Дата 30.01.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНА СУСПIЛЬНА 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ" 
за ЄДРПОУ 23152907 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 39 720 95 995 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 168 693 ) ( 1 093 109 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 1 128 973 ) ( 997 114 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 643 409 1 017 963 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 15 615 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 217 832 ) ( 218 642 ) 

Витрати на збут 2150 ( 31 804 ) ( 27 242 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 42 530 ) ( 20 456 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 20 687 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 222 270 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 245 491 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 182 215 

Інші доходи 2240 77 923 50 878 

Дохід від благодійної допомоги 2241 9 436 2 216 

Фінансові витрати 2250 ( 468 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 97 ) ( 165 511 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 299 810 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 359 909 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -149 025 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 150 785 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 359 909 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -9 197 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -9 197 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -9 197 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 141 588 -359 909 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 36 571 39 574 

Витрати на оплату праці 2505 724 351 618 844 

Відрахування на соціальні заходи 2510 155 418 132 298 

Амортизація 2515 206 248 283 516 

Інші операційні витрати 2520 338 271 285 217 

Разом 2550 1 460 859 1 359 449 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Аласанiя Зурабi Григорович 

 

Головний бухгалтер   Тимчук Катерина Сергiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНА СУСПIЛЬНА 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ" 
за ЄДРПОУ 23152907 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 34 047 111 281 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1 562 023 1 034 584 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 18 221 930 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 44 9 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 21 925 24 036 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 327 828 9 313 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 332 284 ) ( 311 254 ) 

Праці 3105 ( 558 862 ) ( 480 435 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 150 279 ) ( 128 757 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 182 420 ) ( 184 078 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 887 ) ( 20 686 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 176 533 ) ( 163 392 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3 622 ) ( 3 594 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 2 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 681 508 ) ( 27 021 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55 113 45 012 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 55 054 ) ( 34 991 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -55 054 -34 991 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 31 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 31 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 59 10 052 

Залишок коштів на початок року 3405 14 703 5 363 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 308 -712 

Залишок коштів на кінець року 3415 12 454 14 703 

 

Керівник    Аласанiя Зурабi Григорович 

 

Головний бухгалтер   Тимчук Катерина Сергiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА 

СУСПIЛЬНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ" 
за ЄДРПОУ 23152907 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 2 544 273 1 941 685 325 610 0 -1 918 023 0 0 2 893 545 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -224 217 0 0 -224 217 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 2 544 273 1 941 685 325 610 0 -2 142 240 0 0 2 669 328 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 150 785 0 0 150 785 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -9 197 0 0 0 0 0 -9 197 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -9 197 0 0 0 0 0 -9 197 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -38 520 0 -716 0 0 -39 236 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -9 197 -38 520 0 150 069 0 0 102 352 

Залишок на кінець року  4300 2 544 273 1 932 488 287 090 0 -1 992 171 0 0 2 771 680 

 

Керівник    Аласанiя Зурабi Григорович 

 

Головний бухгалтер   Тимчук Катерина Сергiївна 



ПPИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

(у тисячах гривень) 

 

1. Загальна інформація про Телерадіокомпанію 

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» було 

утворене шляхом перетворення Національної телекомпанії України відповідно до Закону України 

«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (далі – Закон про Суспільне), постанов 

Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 693 «Про утворення публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Офіційний вісник 

України, 2014 р., № 98, ст. 2849) та від 05 серпня 2015 року № 567 «Деякі питання утворення 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2134). Дата проведення державної реєстрації 

юридичної особи шляхом перетворення – 19 січня 2017 року. 

Телерадіокомпанія – український суспільний телерадіомовник, який об’єднує найстаріші 

українські телеканали та радіостанції. Телерадіокомпанію утворено з метою захисту свободи слова 

в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну та світ, 

налагоджування громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку громадянської 

відповідальності, зміцнення української мови та культури, особистості та народу України. 

Головною метою діяльності Телерадіокомпанії є задоволення інформаційних та культурних 

потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-

політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського 

суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова, на отримання повної, 

достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань. 

16 листопада 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та 

залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (далі – Закон). 

Законом було внесено зміни до низки законів, які регулюються відносини у сфері випуску 

та обігу цінних паперів, регулювання фондового ринку та корпоративного управління, зокрема в 

частині визначення типу акціонерного товариства та розподілу повноважень між загальними 

зборами (єдиним акціонером),  наглядовою радою та виконавчим органом. 

Поряд із цим, Законом було внесено зміни до Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» та виключено із найменування публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» слово «публічне». 

Враховуючи зазначене, Статут публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016 року № 1039, потребував приведенню у відповідність до Закону. 

Окрім цього, рішенням Київської міської ради від 11.10.2018 № 1876/5940 «Про 

перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва» вулицю Мельникова у 

Шевченківському районі м. Києва перейменовано на вулицю Юрія Іллєнка. 

Таким чином, Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039» було змінено тип 

Товариства з публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство. 

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі -

АТ «НСТУ», Телерадіокомпанія) є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого 

належать державі. Засновником АТ «НСТУ» є держава в особі Кабінету Міністрів України. 

Єдиним акціонером АТ «НСТУ» є держава в особі Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами 

держави у статутному капіталі АТ «НСТУ».  

Телерадіокомпанія має 26 філій на території України, середня кількість працівників 

Телерадіокомпанії за 2020 рік становить 3 851 особу. 

Зареєстровано офіс Телерадіокомпанії за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Юрія 

Іллєнка, буд. 42. 



 Фінансова звітність затверджена керівництвом Телерадіокомпанії 01 березня 2021 року. 
 

2. Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні 

 Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність в Україні. На сьогодні в результаті збройної 

агресії Російської Федерації, яка продовжується з 2014 року, все ще залишаються окупованими 

деякі території Донецької та Луганської областей та Автономна Республіка Крим, де здійснювали 

діяльність певні структурні підрозділи. Телерадіокомпанія продовжує обліковувати активи та 

зобов’язання структурних підрозділів, розташованих на тимчасово окупованій території, не 

зважаючи на втрату контролю над ними. 

 На початку 2020 року пандемія COVID-19 поширилася по всьому світу та її негативний 

вплив набрав обертів. Вірус охопив майже весь світ та продовжує негативно впливати на 

економічну ситуацію в цілому.  

 Керівництво вважає, що Телерадіокомпанія буде продовжувати свою звичайну операційну 

діяльність на безперервній основі, будучи ключовим суспільним мовником в Україні. При 

формуванні професійного судження стосовно доречності застосування принципу безперервності 

діяльності керівництво врахувало фінансовий стан Телерадіокомпанії, поточні плани, 

прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також вплив COVID-19 на 

знецінення активів, здатність генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення 

зобов’язань та можливість продовжувати свою діяльність в найближчому майбутньому. 

 Пандемія призвела до широкомасштабного негативного впливу на світову економіку і існує 

значна невизначеність щодо того, наскільки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про 

масштаби та тривалість урядових та інших заходів, направлених на уповільнення поширення 

вірусу, таких як карантин, домашній режим, призупинення бізнесу та призупинення роботи уряду. 

Уряд та місцева влада України розробили політику щодо покрокового виходу з карантину. 

 Телерадіокомпанія також вжила низку запобіжних заходів, спрямованих на те, щоб 

мінімізувати ризики для своїх працівників:  

 придбано засоби індивідуального захисту для працівників центральної дирекції та філій 

АТ «НСТУ»; 

– терміново організовано придбання матеріалів та пошив за допомогою власних 

потужностей  багаторазових захисних медичних масок, що дало змогу забезпечити на місцях 

захист працівників; 

 – для забезпечення виїзду знімальних груп до місць підвищеного ризику інфікування 

коронавірусом були придбані захисні костюми багаторазового використання та організовано 

стаціонарний пункт їхньої дезінфекції;  

 – для забезпечення безпечних умов праці та з метою запобігання поширенню інфікування 

коронавірусом було організовано  регулярне проведення дезінфекції службових приміщень 

АТ «НСТУ» загальною площею понад 7 730 кв. м. 

 Для забезпечення безперебійної роботи компанії під час пандемії, у тому числі працівників, 

які масово почали працювати дистанційно, були здійснені організаційно-технічні заходи, 

налаштована система VPN для масового підключення працівників дистанційно в локальну мережу 

АТ «НСТУ», налаштовані робочі комп’ютери працівників для можливості підключення до них 

дистанційно, забезпечена технічна підтримка користувачів. 

 З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з 

урахуванням відповідних змін у трудовому законодавстві було розроблено проєкти внутрішніх 

документів для їхнього практичного застосування в поточній роботі працівниками кадрової 

служби як у центральній дирекції, так і у філіях АТ «НСТУ». 

 Крім того, Телерадіокомпанія оцінила вплив COVID-19 на знецінення активів, діяльність, 

що приносить доходи від реалізації, здатність генерувати достатній грошовий потік для 

своєчасного погашення зобов’язань та можливість продовжувати свою діяльність у найближчому 

майбутньому.   

Фінансування Телерадіокомпанії з Державного бюджету України за 2020 рік склало 1 

549,10 млн грн, з яких фактично витрачено 1 530,20 млн грн. 



  Керівництво продовжує відслідковувати вплив COVID-19 на фінансовий стан, результати 

діяльності, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність контрагентів і вживає за 

необхідності заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків.  

  У 2020 році діяльність Телерадіокомпанії ускладнилась у зв’язку з арештом поточних 

рахунків, включаючи рахунки філій, арешт був накладений Департаментом державної виконавчої 

служби Міністерства юстиції України задля примусового стягнення боргу в розмірі 10,5 млн євро 

на користь АТ «Євроньюз». Ця ситуація призвела до затримки у виплаті заробітної плати 

протягом лютого-травня 2020 року та погашення поточної заборгованості перед постачальниками, 

що негативно вплинуло на фінансовий стан компанії. Впродовж року заборгованість перед 

АТ «Євроньюз» була погашена повністю. 

 

3. Основа складання фінансової звітності 

 Ця фінансова звітність є зведеною та включає показники фінансової звітності 

Телерадіокомпанії та її філій, які є відокремленими структурними підрозділами без статусу 

юридичної особи. Телерадіокомпанія виступає в якості звітуючої компанії. 

Ця зведена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) на основі принципу історичної вартості та Облікової політики 

АТ «НСТУ» (далі – Облікова політика). 

Фінансову звітність було підготовлено на основі припущення, що Телерадіокомпанія здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 

Фінансова звітність була складена станом на 31 грудня 2020 року і за період з 01 січня 

2020 року по 31 грудня 2020 року.  

Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні. Суми наведені в 

тисячах гривень (тис. грн), якщо не зазначено інше. 

При складанні цієї фінансової звітності Телерадіокомпанія дотримувалася принципу 

суттєвості. Інформація вважається суттєвою, якщо її ненаведення, викривлення або 

завуальовування може, згідно з обґрунтованими очікуваннями, вплинути на рішення, що 

приймаються основними користувачами фінансової звітності загального призначення на підставі 

такої звітності.  

Межа суттєвості фінансових показників Телерадіокомпанії згідно з Обліковою політикою 

становить 5% вартості активів за даними останньої фінансової звітності. 

 

4. Використання суджень, оцінок та припущень 

Підготовка фінансової звітності обов’язково потребує від керівництва формування 

оціночних розрахунків та припущень, які можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність. 

Керівництво Телерадіокомпанії проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів 

і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво 

вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть 

змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень 

може призвести до результатів, які можуть потребувати суттєвих коригувань балансової вартості 

активу або зобов’язання, стосовно яких здійснюють такі припущення та оцінки, у майбутньому. 

 Судження 

Основні засоби, закріплені на праві господарського відання 

Деякі об’єкти основних засобів були закріплені за Телерадіокомпанією на праві 

господарського відання. Право господарського відання дає змогу володіти, користуватися і 

розпоряджатися майном, окрім дій з розпорядження майном, які можуть призвести до відчуження 

такого майна. Телерадіокомпанія веде окремий облік зазначених активів, вільно використовує їх у 

своїй господарській діяльності та несе ризик їх випадкового знищення або пошкодження. Відсутні 

спеціальні обмеження щодо доходів, отриманих від використання цих активів, а 

Телерадіокомпанія підтримує їхній належний функціональний стан за власні кошти.  



Об’єкти основних засобів, що були закріплені за Телерадіокомпанією на праві 

господарського відання, відповідають визначенню основних засобів, оскільки використовуються в 

господарській діяльності протягом більше одного періоду. Зазначені об’єкти включені до 

відповідних груп основних засобів. 

Облік активів та зобов’язань, що не контролюються Телерадіокомпанією 

Фінансова звітність включає активи та зобов’язання, розташовані або іншим чином 

пов’язані з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, а також з неконтрольованою 

територією Донецької та Луганської областей.  

Такий підхід ґрунтується на нормативній базі щодо обліку зазначених активів та 

зобов’язань, випущених уповноваженими органами державної влади, тому враховується при 

підготовці цієї зведеної фінансової звітності. 

Зменшення корисності основних засобів 

На кожну звітну дату Телерадіокомпанія оцінює наявність ознак можливого зменшення 

корисності активів. Така оцінка передбачає застосування значних суджень. Управлінський 

персонал не виявив ознак зменшення корисності основних засобів та, відповідно, не проводив тест 

на оцінку зменшення корисності станом на 31 грудня 2020 року. 

    Оцінки 

Оцінка основних засобів та незавершених капітальних інвестицій 

Телерадіокомпанія для обліку всіх груп основних засобів, за винятком групи активів 

«Будівлі та споруди», застосовує модель собівартості вартості за вирахуванням накопиченої 

амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Група активів «Будівлі та споруди» обліковується за переоціненою вартістю, яка є 

справедливою на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 

зменшення корисності. 

Телерадіокомпанія проводить переоцінку групи активів «Будівлі та споруди» з достатньою 

регулярністю для того, щоб забезпечити відсутність суттєвих розбіжностей між балансовою 

вартістю основних засобів та їхньою справедливою вартістю станом на звітну дату.  

Врахувавши вимоги МСБО 16, п. 3.2.3 Облікової політики, на підставі звіту незалежного 

оцінювача у 2020 році переоцінка групи активів «Будівлі та споруди» не проводилась, оскільки 

відхилення залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості не 

перевищує 10%.   

Під час проведення оцінки основних засобів та капітальних інвестицій застосовуються такі 

основні оціночні розрахунки та судження: 

 вибір джерел інформації для аналізу витрат на спорудження (наприклад, фактичні 

витрати, нещодавно понесені Телерадіокомпанією, спеціалізовані довідники та інструкції, оцінки 

витрат на спорудження різного обладнання тощо); 

 вибір порівняльних даних для визначення вартості заміщення певних споруд, а також 

оцінки щодо відповідних коригувань, необхідних для врахування відмінностей між технічними 

характеристиками і станом нерухомого майна; 

 вибір ринкових даних для визначення ринкової вартості (за наявності). 

 Оцінки щодо строків корисного використання основних засобів 
 Суттєві оцінки управлінського персоналу Телерадіокомпанії необхідні для визначення 

майбутніх строків корисного використання основних засобів. Фактичні строки корисного 

використання можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу Телерадіокомпанії.  

 Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю 

Телерадіокомпанія проводить нарахування резервів очікуваних кредитних збитків з метою 

покриття потенційних збитків, що виникають у разі нездатності покупця здійснити необхідні 

платежі.  

Телерадіокомпанія регулярно перевіряє стан дебіторської заборгованості та інших сум до 

отримання щодо оцінки кредитного ризику дебіторів. Керівництво використовує своє компетентне 

судження для оцінки суми будь-яких очікуваних кредитних збитків у випадках, коли контрагент 

характеризується підвищенням кредитного ризику. Резерв під очікувані кредитні збитки 

створюється на основі матричного підходу.  



При оцінці достатності резерву очікуваних кредитних збитків керівництво враховує поточні 

умови в економіці в цілому, терміни виникнення дебіторської заборгованості, досвід зі списання 

заборгованості, платоспроможність покупців і зміни умов оплати за договорами. Зміни в 

економіці, галузевої ситуації або у фінансовому стані окремих покупців можуть спричинити 

коригування розміру резерву очікуваних кредитних збитків, відображеного у фінансовій звітності. 

Резерв (забезпечення) знецінення запасів 
Товарно-матеріальні запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю 

або за чистою вартістю реалізації. Оцінки резерву під знецінення товарно-матеріальних запасів 

ґрунтуються на таких показниках:  

період обертання запасів, що становить 24 місяці; 

результати порівняння балансової вартості з чистою вартістю реалізації; 

результати проведення щорічної інвентаризації. Приведення балансової вартості запасів у 

відповідність до їхньої чистої реалізаційної вартості на груповій основі здійснюється шляхом їх 

масового знецінення. 

Резерв під знецінення товарно-матеріальних запасів створюється за рахунок інших витрат 

операційної діяльності.  

Сума будь-якого списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів 

повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається списання або збиток. Сума будь-

якого відновлення будь-якого списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої 

вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, 

в якому відбулося відновлення. 

 Забезпечення 

Телерадіокомпанія створила забезпечення для відшкодування подальших (майбутніх) 

операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Сума забезпечення визначена з 

використанням найкращих оцінок управлінського персоналу стосовно майбутніх грошових 

платежів. Крім того, Телерадіокомпанія визнала забезпечення під зобов’язання стосовно судових 

позовів.  

Перерахунок операцій в іноземних валютах 

Функціональною валютою та валютою представлення фінансової звітності 

Телерадіокомпанії є українська гривня. Це валюта основного економічного середовища, в якому 

Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність. Операції, виражені у валюті, що відрізняється від 

функціональної валюти (іноземній валюті), первісно відображаються у гривнях за обмінним 

курсом на дату операції, встановленим Національним банком України (далі – НБУ), що 

вважається переважаючим на ринку. Монетарні статті активів та зобов’язань, виражені в іноземній 

валюті, перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ на звітну дату. Немонетарні статті, які 

відображаються за історичною вартістю в іноземній валюті, первісно визнаються за курсом НБУ 

на дату операції без подальшого перерахунку. 

У фінансовій звітності доходи та витрати від курсових різниць та від продажу іноземних 

валют відображаються на нетто-основі (доходи мінус витрати). 

Фінансові активи 

Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку фінансових інструментів 

Телерадіокомпанія керується нормативними вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Телерадіокомпанія групує свої фінансові активи за такими категоріями:  

1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;  

2) інша дебіторська заборгованість; 

3) грошові кошти та їхні еквіваленти. 

З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів Телерадіокомпанія 

проводить класифікаційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів 

(чи складають контрактні потоки за фінансовими активами лише погашення основної суми та 

відсотків за активом) та визначає бізнес-модель управління фінансовими активами, яка 

орієнтована і на отримання договірних грошових потоків, і на продаж фінансових активів. Під час 

первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Телерадіокомпанія оцінює 

їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус у випадку фінансового активу або 

фінансового зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням 



результату переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію, які прямо відносяться до 

придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. 

Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між 

справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива вартість визначається за 

подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих ринкових даних. 

Відповідно до характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів та обраної 

бізнес-моделі управління цими активами Телерадіокомпанія обліковує фінансові активи після 

первісного визнання за однією з таких категорій: 

1) за амортизованою собівартістю; 

2) за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході; 

3) за справедливою вартістю з визнанням її змін у складі прибутку або збитку. 

Усі фінансові активи, як правило, обліковуються за амортизованою собівартістю, оскільки 

Телерадіокомпанія утримує фінансові активи до погашення та контрактні грошові потоки за 

фінансовими активами становлять лише погашення основної суми та відсотків (якщо вони є) за 

активом. Якщо зазначені умови бізнес-моделі управління фінансовими активами та 

характеристики контрактних потоків не виконуються, Телерадіокомпанія розглядає необхідність 

обліку таких фінансових активів відповідно до інших категорій обліку. 

Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, на момент 

первісного визнання амортизована собівартість дорівнює справедливій вартості таких фінансових 

активів. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим 

активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли 

Телерадіокомпанія набуває безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за 

справедливою вартістю в момент визнання. 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості належить заборгованість дебіторів, яка 

не включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна 

відображатися у складі оборотних активів.  

Телерадіокомпанія під час первісного визнання має право безвідклично призначити 

фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 

якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому 

випадку виникла б при оцінці активів або зобов’язань, або при визнанні прибутків і збитків за 

ними на різних основах. 

Знецінення фінансових активів – оціночний резерв під очікувані кредитні збитки  
Телерадіокомпанія оцінює очікувані кредитні збитки і визнає чисті збитки від знецінення 

фінансових активів на кожну звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає:  

 об’єктивну і зважену з урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки 

діапазону можливих результатів; 

 вартість грошей у часі;  

 всю обґрунтовану і підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови та 

прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат і зусиль. 

Фінансові інструменти, які оцінюються за амортизованою вартістю, відображаються у звіті 

про фінансовий стан за вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. 

Фінансові зобов’язання 

Телерадіокомпанія здійснює класифікацію всіх фінансових зобов’язань як таких, що в 

подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Окрім цього, Телерадіокомпанія має право під час первісного визнання безвідклично 

призначити фінансове зобов’язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток,  якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації, тобто  

воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому випадку 

виникла б при оцінці активів чи зобов’язань або при визнанні прибутків і збитків за ними на 

різних основах. 

На підставі викладеного можна стверджувати про достатньо високі показники ефективності 

керівництва Телерадіокомпанії в управлінні ресурсами. 



 

5. Основні принципи облікової політики 

 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи – активи, що не мають фізичної субстанції та можуть бути 

ідентифіковані, які контролюються Телерадіокомпанією та від яких очікується надходження 

майбутніх економічних вигод. Актив є ідентифікованим, якщо він: може бути відокремлений, 

тобто його можна відокремити або відділити і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або 

обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи 

зобов’язанням, незалежно від того, чи має Телерадіокомпанія намір зробити це, або виникає 

внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути 

передані або відокремлені від компанії або ж від інших прав та зобов’язань. 

Телерадіокомпанія визнає нематеріальними активами об’єкти, які використовуватимуться 

більше року та собівартість яких більша або дорівнює 1 000  грн на дату оприбуткування.  

Телерадіокомпанія контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні 

економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих 

вигод. 

Нематеріальні активи, що були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за 

первісною вартістю. Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних у результаті 

об’єднання бізнесів, є їхня справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання 

нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. Нематеріальні активи, створені всередині 

Телерадіокомпанії, за винятком капіталізованих витрат на розроблення продуктів, не 

капіталізуються, та відповідні витрати відображаються в складі прибутку або збитків. 

Нематеріальні активи обліковуються за вартістю придбання або виробничою вартістю, 

включаючи витрати, які можна віднести до підготовки цього активу для використання за 

призначенням. 

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 

протягом цього строку та оцінюються щодо знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення 

цього нематеріального активу. Строк та метод амортизації для нематеріального активу з 

обмеженим строком корисного використання переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного 

періоду. Зміна очікуваного строку корисного використання або ймовірної структури споживання 

майбутніх економічних вигод, що містяться в активі, змінює строк або метод амортизації 

відповідно та обліковується як зміна облікових оцінок. Витрати з амортизації нематеріальних 

оцінок з обмеженим строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки в 

складі тієї категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів. 

Строки корисного використання за групами нематеріальних активів наведено нижче: 

a) Програмні права: 

Вартість придбання або виробнича вартість за програмами, які включають зовнішні 

витрати, що можуть бути прямо віднесені до кожного продукту, та витрати внутрішніх ресурсів, 

які використовуються для створення індивідуальних програм, обліковуються в такий спосіб: 

b) витрати за телевізійними продуктами багаторазового використання капіталізуються в 

складі нематеріальних активів. Якщо такі продукти готові до використання на кінець року, такі 

витрати амортизуються прямолінійним методом, починаючи з місяця, в якому вони реалізовані 

або права є наявними, упродовж очікуваного строку їх використання. Якщо такі продукти 

багаторазового використання не є готовими до використання на кінець періоду, витрати 

відображаються в складі нематеріальних активів у стадії розроблення. 

c) Витрати за телевізійними програмами одноразового використання визнаються у звіті про 

прибутки та збитки протягом одного періоду, що зазвичай є роком, в якому вони були 

використані, зокрема: 

− розважальні програми, документальні програми, музичні програми та всі радіопрограми 

(витрати визнаються протягом періоду, в якому вони виникли, що зазвичай є роком, в якому 

програми транслювалися); 



− спортивні події, новини (витрати визнаються протягом періоду, в якому подія мала 

місце). 

d) Ліцензії на програмне забезпечення амортизуються на період, вказаний у договорі, 

починаючи з періоду, з якого вони є готовими до використання, що, як правило, є роком, в якому 

вони були введені в експлуатацію, але не більше 2 років. 

Гудвіл та інші нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не 

амортизуються; можливість відшкодування їхньої балансової вартості перевіряється щонайменше 

раз на рік та у випадках, коли виникає подія, що може бути розглянута як свідчення зменшення 

корисності. Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним строком 

корисного використання переглядається щорічно з метою встановлення, чи продовжувати 

відносити цей актив до категорії активів з невизначеним строком корисного використання. Якщо 

це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання – з невизначеного на обмежений – 

здійснюється на перспективній основі. 

Прибутки або збитки, що виникають в результаті припинення визнання нематеріального 

активу, визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою 

вартістю цього активу та визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент припинення 

визнання активу. 

Основні засоби 
Основні засоби – це матеріальні активи, які Телерадіокомпанія утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 

іншим особам або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких 

визначається Обліковою політикою. 

Протягом 2020 року Телерадіокомпанія внесла зміни до Облікової політики щодо 

вартісного критерію основних засобів. Таким чином, до 27 липня 2020 року вартісний критерій 

первісної вартості об’єкта основних засобів становив 6 000 гривень, а після зазначеної дати 

збільшився до 20 000 гривень. 

Об’єкти основних засобів з вартістю, що не перевищує 20 000 грн, визнаються у фінансовій 

звітності за МСФЗ у складі малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА). 

Після визнання активом група «Будівлі та споруди» обліковується за переоціненою 

вартістю, яка є її справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Усі інші групи основних засобів обліковуються за собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Одиницею визнання у фінансовій звітності за МСФЗ основних засобів є окремий об’єкт 

основних засобів. 

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного 

використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в обліку як окремий об’єкт 

основних засобів. 

Для визначення складу об’єкта основних засобів застосовуються судження з урахуванням 

конкретних умов діяльності Телерадіокомпанії. 

Кожному об’єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер. За кожним об’єктом 

основних засобів ведеться Інвентарна картка обліку основних засобів типової форми ОЗ-6. 

При визнанні об’єкти основних засобів поділяються на компоненти, які є об’єктами зі 

значною вартістю, що можуть амортизуватись окремо. Вартість капітальних ремонтів також 

відображається в розрізі компонентів основного засобу. Більшість запасних частин та резервного 

обладнання визнаються як активи, якщо очікуваний термін їхнього використання становить більш 

ніж один звітний період. 

Безоплатно отримані об’єкти основних засобів обліковуються за справедливою вартістю, 

яка оцінюється за ринковою вартістю або за вартістю аналогічних активів. 

Надлишки основних засобів, виявлені в результаті інвентаризації, оприбутковуються 

Телерадіокомпанією на баланс та оцінюються за справедливою вартістю. 



Витрати на будівництво та поліпшення, придбання (виготовлення) об’єктів основних 

засобів з початку та до завершення таких робіт і введення об’єктів в експлуатацію визнаються 

незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). 

Оцінка залишкових термінів корисного використання проводиться на регулярній основі зі 

щорічним переглядом для більшості об’єктів. Зміни до оцінок обліковуються достроково. 

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за кожним інвентарним об’єктом 

щомісяця, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому об’єкт було введено в експлуатацію, 

рівними частинами до досягнення його балансової вартості рівня, що відповідає встановленій 

ліквідаційній вартості для цього об’єкта. 

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом визначеного терміну 

корисного використання відповідно до таких норм: 

Група основних засобів  

Терміни корисного 

використання 

Будівлі, споруди            10 – 60 років 

Машини та обладнання              2 – 5 років 

Транспортні засоби            5 – 10 років 

Обладнання, інструменти та прилади            4 – 35 років 

Багаторічні насадження           4  – 10 років 

Інші основні засоби            2 – 12 років 

 

Припинення визнання основних засобів відбувається при вибутті або у разі, якщо в 

майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання або реалізації певного 

активу. Прибуток або збиток, що виникає в результаті припинення визнання активу (розрахований 

як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включається 

до звіту про сукупний дохід у звітному році, в якому визнання активу було припинене. 

Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Телерадіокомпанія проводить оцінку наявності ознак можливого 

зменшення корисності активу. За наявності таких ознак чи за необхідності проведення щорічного 

тестування щодо знецінення Телерадіокомпанія визначає очікувану вартість відшкодування 

активу. Очікувана вартість відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої 

вартості активу або групи активів, що генерують грошові потоки, за вирахуванням витрат на 

реалізацію та вартості використання активу, крім випадків, коли актив не генерує грошові потоки, 

які значною мірою є незалежними від грошових потоків, що їх генерують інші активи або групи 

активів. У випадках, коли балансова вартість активу перевищує його очікувану вартість 

відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилась і його балансова вартість 

списується до очікуваної вартості відшкодування.  

При оцінці вартості використання активу очікувані потоки грошових коштів дисконтуються 

до їхньої теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає 

поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, пов’язані з таким активом. 

Збитки від зменшення корисності активів, які не були переоцінені, що використовуються в 

операційній діяльності, визнаються у звіті про сукупний дохід. Проте збиток від зменшення 

корисності щодо активу, який було переоцінено, визнається безпосередньо до будь-якої дооцінки 

активу в межах, що не перевищують суму такої дооцінки, визнаної для цього активу. 

На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення 

корисності активу, визнаний у попередні періоди, вже не існує або зменшився. За наявності таких 

ознак вартість відшкодування активу переоцінюється. Попередньо визнаний збиток від зменшення 

корисності активу сторнується тільки за наявності змін в оцінках, використаних для визначення 

вартості відшкодування активу з моменту, коли останній збиток від зменшення корисності був 

визнаний. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до вартості його 

відшкодування. Збільшена балансова вартість активу не може перевищувати балансову вартість 

активу, що була б визначена без врахування амортизації, якщо збитки від зменшення корисності 

не були б визнані в попередні роки. Сторнування збитків від зменшення корисності активів 

відображається у зведеному звіті про фінансові результати. Внаслідок такого сторнування 

амортизаційні відрахування коригуються в наступних періодах, для того щоб розподілити 



переоцінену балансову вартість активу без врахування залишкової вартості, на систематичній 

основі протягом залишкового періоду його корисного використання. 

Запаси 

Запаси здебільшого складаються із запасних частин, матеріалів, інструментів та пального. 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. 

Для оцінки запасів при їх вибутті Телерадіокомпанія застосовує метод ФІФО: «собівартість 

перших за часом надходжень запасів».  

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Згідно з МСФЗ (IAS) 7 представляти інформацію про грошові потоки від операційної 

діяльності можна з використанням прямого або непрямого методу. Телерадіокомпанія 

використовує прямий метод для звітності грошового руху коштів. 

У додатку до фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2020 року, в 

ілюстративних цілях представлено звіт про рух грошових коштів, складений з використанням 

прямого методу. 

Згідно з МСФЗ (IAS) 7 відсотки сплачені можуть бути відображені в операційній або 

фінансовій діяльності, а відсотки отримані – в операційній чи інвестиційній діяльності, залежно 

від того, що більше притаманно для Телерадіокомпанії. Відсотки сплачені (включаючи відсотки за 

зобов’язаннями з оренди) класифіковані як операційна діяльність, оскільки Телерадіокомпанія  

вважає, що вони безпосередньо пов’язані з витратами на ведення господарської діяльності. 

Отримані відсотки також враховуються Телерадіокомпанією в складі операційної діяльності. 

Відповідно до пункту 50 МСФЗ (IFRS) 16 у звіті про рух грошових коштів орендар повинен 

класифікувати: грошові платежі щодо погашення основної суми зобов’язання з оренди в складі 

фінансової діяльності; грошові платежі щодо відсотків із зобов’язання з оренди із застосуванням 

вимог МСФЗ (IAS) 7 для сплачених відсотків (МСФЗ (IAS) 7.31-33); платежі з короткострокової 

оренди, платежі з оренди активів з низькою вартістю і змінні орендні платежі, не включені в 

оцінку зобов’язання з оренди, у складі операційної діяльності.  

Грошові кошти та їхні еквіваленти включають кошти на банківських рахунках. 

Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання  

Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання спочатку визнаються і відображаються за 

справедливою вартістю за вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з відповідними 

операціями. Надалі кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

Фінансові активи 

Визнання в балансі фінансового активу (або, де доречно, частини фінансового активу, або 

частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється в разі: 

 закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

 збереження Телерадіокомпанією права на отримання грошових надходжень від такого 

активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій особі 

без суттєвих затримок на умовах «транзитної» угоди;  

або 

 якщо Телерадіокомпанія передала свої права на отримання грошових надходжень від 

активу та/або (a) передала практично всі ризики й вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) ані 

передала, ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов’язані з ним, але при цьому 

передала контроль над активом. 

Якщо Телерадіокомпанія передала свої права на одержання грошових надходжень від 

активу, при цьому ані передала, ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов’язані з 

ним, а також не передала контроль над активом, такий актив відображається в обліку в межах 

тривалої (діючої) участі Телерадіокомпанії в цьому активі.  

У такому разі Телерадіокомпанія визнає пов’язані зобов’язання. Переданий актив та 

пов’язані зобов’язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов’язання, які зберегла 

Телерадіокомпанія. 

Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за 

меншою з двох величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою 

компенсації, яка може бути пред’явлена Телерадіокомпанії до сплати. 



Фінансові зобов’язання 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або 

закінчення строку дії відповідного зобов’язання. 

При заміні одного наявного фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим 

самим кредитором на суттєво різних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов чинного 

зобов’язання визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається 

в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у зведеному звіті про сукупний 

дохід. 

Зменшення корисності фінансових активів 

Телерадіокомпанія визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності 

фінансових активів чи групи фінансових активів на кожну звітну дату. 

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що має місце збиток від зменшення корисності позик та 

дебіторської заборгованості, що обліковуються за амортизованою вартістю, то суму збитку 

оцінюють як різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо 

оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були 

понесені), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 

ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу 

зменшується напряму або із застосуванням рахунку резервів. Сума збитку визнається у звіті про 

сукупний дохід.  

Телерадіокомпанія спочатку визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності 

окремо для фінансових активів, які є окремо суттєвими, а також індивідуальні або сукупні ознаки 

зменшення корисності фінансових активів, які не є окремо суттєвими. Якщо визначено, що не 

існує об’єктивних ознак зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу 

(незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається в групу фінансових активів з 

подібними характеристиками кредитного ризику – ця група фінансових активів оцінюється щодо 

зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо щодо зменшення 

корисності і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення 

корисності, не оцінюються щодо зменшення корисності на сукупній основі. 

Якщо в наступному періоді сума очікуваного збитку від зменшення корисності 

зменшується і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після 

визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності 

сторнується. Сума сторнування визнається у зведеному звіті про сукупний дохід у розмірі, за 

умови, що балансова вартість активу не перевищує його амортизовану вартість на дату 

сторнування. 

Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Телерадіокомпанія має теперішнє зобов’язання 

(юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події та існує ймовірність, що для погашення 

зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і сума 

зобов’язання може бути достовірно оцінена. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, 

сума забезпечення визначається шляхом дисконтування із застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що відображає ризики, властиві певному зобов’язанню. При застосуванні 

дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові 

витрати. 

Умовні зобов’язання та активи 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються в 

примітках до фінансової звітності, крім тих випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які 

втілюють у собі економічні вигоди, є незначною. 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них розкривається 

в примітках у разі, якщо існує значна ймовірність отримання економічної вигоди. 

Державні гранти 

Державні гранти визнаються, коли є обґрунтована впевненість, що гранти будуть отримані 

та всі супутні умови будуть виконані. Якщо грант виданий з метою фінансування визначених 

витрат, він повинен визнаватися як дохід на систематичній основі в тих самих періодах, в яких 



списуються відповідні витрати, які він повинен компенсувати. Якщо грант виданий з метою 

фінансування активу, то він визнається як дохід рівними частками протягом очікуваного строку 

корисного використання відповідного активу. 

Якщо Телерадіокомпанія отримує гранти у вигляді немонетарних активів, актив та грант 

обліковуються за номінальною вартістю та відображаються в складі прибутку або збитків щорічно 

рівними частками відповідно до структури споживання вигод від базового активу протягом 

очікуваного строку його корисного використання. 

Оренда 
На початок дії договору Телерадіокомпанія має оцінити чи є договір орендою, або чи 

містить договір оренду. Класифікація оренди як фінансової або операційної більшою мірою 

залежить від змісту операції, ніж від форми договору.  

Телерадіокомпанія як орендар 

Фінансова оренда, за якою до Телерадіокомпанії переходять практично всі ризики та 

вигоди, пов’язані з правом власності на орендований актив, капіталізується на дату початку строку 

оренди за справедливою вартістю орендованого майна або, якщо ця сума є меншою, – за 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між 

фінансовими витратами і зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб досягти незмінної 

процентної ставки на непогашену суму зобов’язання. Фінансові витрати визнаються в складі 

прибутків та збитків. 

Капіталізовані орендовані активи амортизуються протягом коротшого з таких періодів: 

строку корисного використання активу або строку оренди, якщо відсутня обґрунтована 

впевненість у тому, що до Телерадіокомпанії перейде право власності на актив у кінці строку 

оренди. В інших випадках капіталізовані орендовані активи амортизуються протягом строку 

корисного використання активу.  

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати в складі прибутків та збитків за 

прямолінійним методом протягом строку оренди. 

Телерадіокомпанія як орендодавець 

Оренда, за якою Телерадіокомпанія не передає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом 

власності на орендований актив, класифікується як операційна оренда. Початкові прямі витрати, 

понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості активу 

та списуються протягом строку оренди пропорційно до доходу від оренди. Умовні орендні платежі 

визнаються як дохід у періоді, в якому вони були отримані. 

Визнання доходів 

Телерадіокомпанія визнає дохід унаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у 

сумі, що відображає компенсацію, на яку Телерадіокомпанія очікує мати право в обмін на ці 

товари або послуги. 

Дохід Телерадіокомпанії включає як дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

так і доходи від інших операцій, не пов’язаних з реалізацією (товарів, робіт, послуг). 

Визнання виручки Телерадіокомпанією відбувається або на дату, або протягом певного 

періоду. 

Концепція визнання виручки передбачає п’ять етапів: 

1. Ідентифікація договору з покупцем. 

2. Ідентифікація зобов’язань щодо виконання договору. 

3. Визначення ціни операції. 

4. Розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання. 

5. Визнання доходу (виручки). 

І етап. Ідентифікація договору з покупцем  
Телерадіокомпанія розглядає договір як угоду між двома або більше сторонами, що 

спричиняє появу прав та обов’язків, які є юридично обов’язковими.  

ІІ етап. Ідентифікація зобов’язань щодо виконання договору  
Один договір може охоплювати поставку декількох товарів або послуг, і момент отримання 

клієнтом контролю над ними (що означає здатність визначати спосіб його використання й 

отримувати вигоди від їх використання) може бути різним. У зв’язку з цим Телерадіокомпанія 

ідентифікує кожне зобов’язання, що зазначено в договорі окремо. 



ІІІ етап. Визначення ціни операції  
Ціна операції – це величина компенсації, яку Телерадіокомпанія очікує отримати в обмін на 

передачу покупцеві обіцяних товарів або послуг. Для визначення ціни операції Телерадіокомпанія 

має враховувати вплив декількох факторів: 

1) змінну компенсацію; 

2) наявність у договорі суттєвого фінансового компонента; 

3) компенсацію, що має бути сплачена покупцеві; 

4) негрошову компенсацію.  

IV етап. Розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання 
Ціна операції розподіляється на зобов’язання щодо виконання (або відокремлений товар, 

або послугу) пропорційно до окремо взятої ціни продажу – ціни, за якою Телерадіокомпанія 

продала б обіцяний товар або послугу клієнтові окремо. 

V етап. Визнання доходу (виручки) 
Телерадіокомпанія визнає дохід, коли (або у міру того як) вона задовольняє зобов’язання 

щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається, коли (або у 

міру того як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Телерадіокомпанія визнає дохід протягом певного часу, якщо є відповідність одному з 

таких критеріїв: 

1) клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслідок виконання 

Телерадіокомпанією у процесі виконання (наприклад, послуги, що повторюються); 

2) створюється або вдосконалюється актив, контроль над яким клієнт отримує в процесі 

створення або вдосконалення активу (наприклад, будівництво активу); 

3) виконання своїх зобов’язань Телерадіокомпанією не призводить до створення активу з 

альтернативним використанням (тобто використовувати може тільки замовник) і має юридичне 

право на отримання платежу за виконання роботи станом на будь-який момент (наприклад, 

Телерадіокомпанія не може перенаправляти іншому клієнту актив, який має унікальні 

характеристики). 

Якщо не виконуються критерії, наведені вище, тоді Телерадіокомпанія визнає дохід у 

певний момент часу. 

Телерадіокомпанія визнає дохід протягом певного часу, оцінюючи ступінь виконання 

зобов’язання щодо виконання за такими методами: 

1) метод оцінки за результатом (аналіз виконання зобов’язання щодо виконання в 

процентному відношенні на сьогоднішній день);  

2) метод оцінки за ресурсами (ступінь завершеності робіт оцінюють на основі вже 

понесених витрат на виконання роботи / надання послуги). 

Для того щоб визначити момент часу, у який покупець отримує контроль над активом, а 

Телерадіокомпанія задовольняє зобов’язання щодо виконання, вона має розглянути вимоги щодо 

контролю: 

1) контроль над активом означає здатність керувати використанням активу; 

2) отримання практично всієї решти вигід від нього; 

3) до контролю входить спроможність заборонити іншим підприємствам керувати 

використанням активу й отримувати вигоди від нього. 

Крім того, Товариство має розглянути показники передавання контролю клієнтові: 

1) Товариство має поточне право на оплату за актив; 

2) клієнт має право власності на актив; 

3) Товариство передало фізичне володіння активом; 

4) клієнт має істотні ризики та винагороди, пов’язані з володінням активом; 

5) клієнт прийняв актив. 

 Визнання витрат 

Витрати визнаються за методом нарахування. Вартість реалізованих товарів і наданих 

послуг включає витрати на оплату праці, амортизацію, прямі матеріальні витрати, перевезення та 

безпосередньо пов’язані з ними накладні витрати, витрати на трансляцію та доставку сигналу. 

Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, 

процентний дохід від інвестованих коштів та прибутки і збитки від курсової різниці за депозитами 



та позиковими коштами. Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносять до 

витрат із використанням методу ефективної процентної ставки. Процентний дохід визнається тією 

мірою, якою він нараховується, з урахуванням ефективної дохідності активу. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов’язань.  

Витратами звітного періоду визнається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу через його вилучення або розподілення власниками), за умови, що ці витрати 

буде достовірно оцінено. 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередній періоди оцінюються за 

вартістю, що очікується до відшкодування податковими органами або до сплати податковим 

органам згідно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове 

законодавство, що використовуються для розрахунку цієї суми, – є такі, що були офіційно чи 

фактично прийняті на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату 

складання балансу за всіма тимчасовими різницями між податковою базою активів і зобов’язань 

та їхньою балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими 

різницями, крім: 

 випадків, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного 

визнання гудвілу або активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням 

бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на 

оподатковуваний прибуток чи збиток;  

 оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані 

підприємства, якщо материнська компанія може контролювати час сторнування тимчасової 

різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими 

різницями, невикористаним податковим кредитом і податковими збитками, перенесеними на 

наступні періоди, якщо існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого 

можна застосувати неоподатковувану тимчасову різницю, а також податковий кредит та 

невикористані податкові збитки, крім випадків коли: 

 відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових різниць, 

виникає в результаті первісного визнання активу або зобов’язання в господарській операції, що не 

є об’єднанням підприємств, і який на момент здійснення операції не впливає ані на 

бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток;  

 щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й 

асоційовані підприємства, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує 

ймовірність сторнування тимчасових різниць у найближчому майбутньому і буде отриманий 

прибуток, що підлягає оподаткуванню, стосовно якого можна застосувати тимчасову різницю. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на дату складання 

балансу і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дав би змогу реалізувати частину або всю суму такого 

відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи 

переоцінюються на дату балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений 

податковий актив. 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, 

застосування яких очікується при реалізації активу або погашенні зобов’язання, на основі 

податкових ставок (і положень податкового законодавства), що діють на звітну дату. 



Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей іншого сукупного доходу або тих, 

які визнаються безпосередньо в складі капіталу, визнається в складі іншого сукупного доходу або 

безпосередньо в складі капіталу, а не в складі прибутків та збитків. 

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку 

за наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних 

податкових зобов’язань, якщо вони належать до податків на прибуток, нарахованих тим самим 

податковим органом на той самий суб’єкт господарювання. 

Податок на додану вартість 

Чиста сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню податковими органами 

або сплачується їм, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом, відображеної у звіті про фінансовий стан. 

Події після звітного періоду 
Події після звітного періоду, що надають додаткову інформацію щодо становища 

Телерадіокомпанії на звітну дату (події, що потребують коригування), відображаються у 

фінансовій звітності. Події після звітного періоду, що не потребують коригувань, розкриваються в 

примітках за умови їх суттєвості. 
 

 

6. Запровадження нових або переглянутих стандартів 

Наступні нові тлумачення, зміни та поправки були прийняті Телерадіокомпанією вперше 

щодо періодів  фінансової звітності, що почались після 1 січня 2020 року:  

‒ поправки до МСФЗ (IFRS) 16 – «Поступки по оренді, пов’язані з пандемією COVID-19»; 

‒ поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 та МСБО (IAS) 39 – «Реформа базової 

відсоткової ставки»; 

‒ поправки до МСБО (IAS) 1, МСБО (IAS) 8 – «Визначення суттєвості»; 

‒ «Концептуальні основи представлення фінансової звітності». 

Застосування цих тлумачень, змін та поправок не мало суттєвого впливу на фінансову 

звітність Телерадіокомпанії. 

 

7. Стандарти та тлумачення, які встановлені, але не набрали чинності 

Інші нові або переглянуті стандарти чи інтерпретації, які набирають чинності для річних 

періодів з 01 січня 2021 року або після цієї дати, ймовірно, не матимуть суттєвого впливу на 

діяльність Телерадіокомпанії. Нижче наведено перелік таких змін: 

‒ Реформа базових процентних ставок (LIBOR, EURIBOR і TIBOR) – 2 фаза – спрощення 

щодо перерахунку фінансових інструментів; 

‒ МСБО 16 «Основні засоби» – доходи, отримані від продажу об’єктів, вироблених під час 

тестування об’єкта основних засобів, перш ніж він буде використаний за призначенням, 

визнаватимуться як доходи, а не як зменшення балансової вартості створюваного активу; 

‒ МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» – для 

визначення «обтяжливості» контракту враховуватимуться не тільки прямі витрати на виконання 

контракту, а й розподілені накладні витрати, які безпосередньо пов’язані з ним; 

‒ МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» – стосовно деяких видів зобов’язань і умовних 

зобов’язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 

«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» або на Роз’яснення КТМФЗ 

(IFRIC) 21 «Збори», а не на Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року; 

‒ МСФЗ 16 «Оренда» – поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ 

(IFRS) 16 шляхом виключення з прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від 

орендодавця як компенсації за понесені витрати на поліпшення об’єкта оренди; 

‒ МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – зобов’язання класифікується як 

довгострокове, якщо в організації є право відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 

12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду; 

класифікація не залежить від імовірності того, чи планує компанія скористатися цим правом. 



Телерадіокомпанія продовжує оцінювати вплив змін до стандартів на її фінансову звітність. 

 

8. Розрахунки та операції з пов’язаними сторонами 

Операції з пов’язаними сторонами 

Телерадіокомпанія є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого 

належать державі. Засновником телерадіокомпанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. 

Єдиним акціонером телерадіокомпанії є держава в особі Держкомтелерадіо, що безпосередньо 

виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі 

Телерадіокомпанії.  

Телерадіокомпанія є одержувачем бюджетних коштів з Державного бюджету, обсяг яких 

становив у 2020 році близько 80 % від усіх надходжень грошових коштів АТ «НСТУ».  

Телерадіокомпанія не має дочірніх, асоційованих, спільних підприємств та не здійснює 

спільний контроль або суттєвий вплив на інші суб’єкти господарювання. Також інші юридичні 

компанії не здійснюють контроль над АТ «НСТУ». 

Ключовим управлінським персоналом Телерадіокомпанії є голова правління, члени 

правління, директор фінансовий, директор технічний та директор з управління персоналом. 

Компенсація ключовому управлінському персоналу складається з короткострокових 

заробітних плат та премій, які безпосередньо пов’язані з виконанням їх обов’язків. У 2020 році 

загальна сума компенсації ключового управлінського персоналу становила 12 135 тисяч гривень 

(у 2019 році – 9 702 тисяч гривень). 

 

9. Нематеріальні активи 

 

Протягом 2020 року Телерадіокомпанією були отримані активи від Шведського Посольства 

та агентства SIDA в рамках Проєкту «Підтримка регіоналізації суспільного мовлення в Україні». 

Телерадіокомпанією було отримано програмну продукцію на загальну суму 3 825 тис. грн.  

Також були отримані ліцензії Microsoft Office Home and Business 2016 від  Ради Європи  у 

рамках Проєкту «Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи 

суспільного мовлення в Україні» на загальну суму 24 тис. грн. 

Крім того, у рамках Проєкту міжнародної технічної допомоги «Демократичне врядування у 

східній Україні » були отримані записи відеоматеріалів проєкту «12 міфів про Донбас» на суму 

203 тис. грн та інші грантові надходження на загальну суму 77 тис. грн. 

Вибуло нематеріальних активів  у 2020 році на суму первісної вартості  – 8 181 тис. грн, 

зносу – 7 621 тис. грн, балансова вартість – 560 тис. грн. У балансову вартість вибулих 

нематеріальних активів увійшло вибуття права користування земельною ділянкою, на яку 

амортизація відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи» та Облікової політики не 

нараховується.  

За результатами річної інвентаризації у 2020 році було здійснено рекласифікацію активів зі 

складу нематеріальних активів до складу запасів на суму первісної вартості у 1 558 тис. грн. 

Також у 2020 році було проведено рекласифікацію нематеріальних активів до складу 

основних засобів на суму первісної вартості у 992,5 тис. грн. 

Права постійного користування 

Земельні ділянки АТ «НСТУ» перебувають на праві постійного користування та формують 

значну частину активів Телерадіокомпанії. У 2020 році відбулися зміни, а саме: було припинено 

право постійного користування земельною ділянкою площею 743 квадратних метрів у м. Вінниці, 

первісна вартість якої становить 548 тис. грн.  

Загальна площа земельних ділянок становить 348 664,14 кв. м.
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10. Основні засоби 

 

Право 

користування 

майном 

Право на 

комерційні 

позначення 

Право на 

об’єкти 

промислової 

власності 

Авторське право 

та суміжні з ним 

права 

Право на знаки для 

товарів і послуг 
Інші нематеріальні 

активи 
Всього 

Первісна вартість        

На 31 грудня 2019 року 347 314  43  45  47 615  19  75 406  470 442  

Надходження    25 724   4 466 30 190 

гранти    60   4 069 4 129 

за власні кошти    25 664   397 26 061 

Інші зміни    (1 558) (19) (979) (2 556) 

Вибуття 548   410   7 223 8 181 

На 31 грудня 2020 року 346 766 43 45 71 371  71 670 489 895 

        

Амортизація та зменшення 

корисності        

На 31 грудня 2019 року 1 488 23 13 20 386 8 69 923 91 841 

Нараховано за період  4 5 19 983  3 074 23 066 

Вибуття    403  7 218 7 621 

Інші зміни  3  892 (8) 33 920 

На 31 грудня 2020 року 1 488 30 18 40 858  65 812 108 206 

Чиста балансова вартість 
       

На 31 грудня 2019 року 345 826 20 32 27 229 11 5 483 378 601 

На 31 грудня 2020 року 345 278 13 27 30 513  5 858 381 689 



 

 

 

Будинки, споруди 

та передавальні 

пристрої 

Пам’ятки 

архітектури, 

історичні споруди   
Машини та 

обладнання 
Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади та 

інвентар 

Інші основні засоби та 

інші необоротні 

матеріальні активи Всього  
Первісна вартість на 
31 грудня 2019 року 2 657 413  14 231  1 379 859  131 969  19 166  107 434  4 310 072  

 

Надходження 3 938   11 782   741  10 361  26 822 
Інші зміни  38 512  (249)  992  219  109  39 583  

Вибуття 8 711   8 996   121 362 18 190  
                
На 31 грудня 2020 року 2 691 152  14 231 1 382 396  132 961  20 005  117 542  4 358 287  

        

Амортизація        

На 31 грудня 2019 року 167 336   1 286 947  129 226  17 357  89 542  1 690 408  

 

Нараховано за період 121 726   47 346  2 118  1 012  10 980  183 182  
Інші зміни  (1 125)  472  367  218 (1 396)  (1 464)  

Вибуття 1 135  8 427   117 319 9 998  

На 31 грудня 2020 року 286 802    1 326 338  131 711  18 470  98 807  1 862 128 

 

Чиста балансова вартість 
              

На 31 грудня 2019 року 2 490 077  14 231  92 912  2 743  1 809  17 892  2 619 664  

На 31 грудня 2020 року 2 404 350  14 231  56 058  1 250  1 535  18 735 2 496 159  



10. Основні засоби 

Надходження та вибуття 

Протягом 2020 року Телерадіокомпанія придбала основних засобів на суму 19 331 тис. 

грн. 

 У 2020 році Телерадіокомпанією від Шведського Посольства та агентства SIDA у рамках 

Проєкту «Підтримка регіоналізації суспільного мовлення в Україні» було отримано 

комп’ютерне обладнання на загальну суму 2 113 тис. грн.  

Від Ради Європи у рамках Проєкту «Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та 

посилення системи суспільного мовлення в Україні» Телерадіокомпанією було отримано 

комп’ютерне обладнання на загальну суму 167 тис. грн. 

Крім того, від Компанії «BBC Media Action» Телерадіокомпанією було отримано студійні 

декорації на загальну суму 5 066 тис. грн. 

Також, були отримані інші гранти на загальну суму 145 тис. грн. 

Вибуло основних засобів протягом 2020 року на суму 18 190 тис. грн, а саме: передача 

будівлі колишнього кінотеатру «Батьківщина» у м. Луцьк, загальною площею 1 711,1 кв. м. 

Виконавчому комітету Луцької міської ради на суму 8 711 тис. грн, списання основних засобів 

на суму 9 393 тис. грн та інші вибуття – 86 тис. грн. 

Незавершені капітальні інвестиції 

Вартість незавершених капітальних інвестицій на початок 2020 року становила 

18 434 тис. грн. За результатами річної інвентаризації було проведено знецінення капітальних 

інвестицій в сумі 16 361 тис. грн. 

Залишок на 31 грудня 2020 року становить 14 925 тис. грн, який складається з придбаних 

та не введених в експлуатацію необоротних активів. 

Щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно АТ «НСТУ» 

Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», 

постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 693 «Про утворення публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», від 28.12.2016 

№ 1039 «Про затвердження Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 

№ 737) (далі – Статут) та від 05.08.2015 № 567 «Деякі питання утворення публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» АТ «НСТУ» є 

юридичною особою, що утворена шляхом перетворення Національної телекомпанії України. 

Телерадіокомпанія є акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать 

державі. Засновником Телерадіокомпанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Єдиним 

акціонером Телерадіокомпанії є держава в особі Держкомтелерадіо, що безпосередньо виконує 

функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі 

Телерадіокомпанії. 

Відповідно до статті 24 Статуту Телерадіокомпанія має у власності майно, що внесене до 

її статутного капіталу, та інше майно, набуте нею на підставах, що не заборонені 

законодавством. Також за Телерадіокомпанією закріплено на праві господарського відання 

державне майно, що передане їй відповідно до законодавства.  

Тобто майно, внесене до статутного капіталу Телерадіокомпанії, є власністю товариства, 

якою Телерадіокомпанія володіє, користується та розпоряджається відповідно до мети своєї 

діяльності. Зазначене підтверджується статтями 115 та 329 Цивільного кодексу України, статтею 

12 Закону України «Про господарські товариства», згідно з якими юридична особа публічного 



права є власником майна, переданого йому учасниками у власність, як вклад до статутного 

капіталу. 

З метою виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» Телерадіокомпанія вживає всіх заходів щодо проведення 

державної реєстрації права власності на майно, що увійшло до статутного капіталу. 

 

11. Активи у формі права користування та зобов’язання з оренди 

У процесі здійснення діяльності Телерадіокомпанія є як орендодавцем, так і орендарем. 

Телерадіокомпанія як орендодавець 

Телерадіокомпанія оперує власними приміщеннями загальною площею 201,7 тис. кв. м. 

Завдяки проведеній оптимізації використання приміщень вдалося вивільнити певні площі для 

здачі в оренду стороннім організаціям, що гарантує отримання додаткового доходу, у тому числі 

за рахунок компенсації комунальних послуг орендарями. З 2017 року в Телерадіокомпанії  

процедура здавання власних приміщень в оренду відбувається відповідно до затвердженого 

правлінням Порядку здачі в оренду власних приміщень АТ «НСТУ», виключно через 

електронну систему Prozorro, що робить процес обрання орендарів публічним та 

неупередженим, а також забезпечує можливість суттєво (в декілька разів) збільшити вартість 

оренди на деякі приміщення завдяки відкритому аукціону між потенційними орендарями.  

Станом на 31 грудня 2020 загалом укладено 176 договорів оренди загальною площею            

16,6 тис. кв.м. Усі зазначені договори оренди класифікуються як операційна оренда відповідно 

до МСФЗ 16 «Оренда», так як всі ризики та вигоди щодо права власності на орендовані 

приміщення не передаються орендарям.  

Дохід від оренди у 2020 році склав 15 167 тис. грн. У порівнянні з доходом від оренди у 

2019 році дохід 2020 року зменшився, у зв’язку з пандемією COVID – 19. 

Телерадіокомпанія як орендар 

У результаті застосування принципів стандарту МСФЗ 16 «Оренда» та відповідно до 

укладених договорів фінансової оренди в 2020 році збільшилась вартість необоротних активів  

(право користування активом) в розмірі 3 384 тис. грн, виникли поточні зобов’язання в розмірі 

760 тис. грн та довгострокові зобов’язання в розмірі 1 750 тис. грн.  

Орендні зобов’язання 2020 рік 

Короткострокові зобов’язання з оренди 760  

Довгострокові зобов’язання з оренди 1 750 

Всього зобов’язань з оренди 2 510 

Первісна вартість на 31 грудня 2019 року -  

Надійшло за період 3 384 

На 31 грудня 2020 року 3 384   

Амортизація  

На 31 грудня 2019 року -    

Нараховано за період 793  

На 31 грудня 2020 року 793 

Чиста балансова вартість  

На 31 грудня 2019 року -  

На 31 грудня 2020 року 2 591  



 

У подальшому Телерадіокомпанія оцінює актив з права користування за собівартістю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації. Амортизація відноситься на прибутки і збитки 

за прямолінійним методом.  

 

12. Інвестиційна нерухомість 

 

Відповідно до вимог Облікової політики оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості 

проводиться зовнішнім оцінювачем станом на кожну звітну дату відповідно до переліку 

інвестиційної нерухомості на цю дату. На 31 грудня 2020 року була проведена переоцінка 

інвестиційної нерухомості незалежним оцінювачем із застосуванням ринкового методу. Згідно з 

Обліковою політикою Телерадіокомпанія застосовує модель оцінки за справедливою вартістю 

для визначення вартості інвестиційної нерухомості. Інформація про рух інвестиційної 

нерухомості наведена нижче. 

 

   (у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Первісна вартість на початок періоду 222 785  69 612 

Сума (дооцінка/уцінка) (11 861)  (1 203)  

Інші зміни (рекласифікація) (39 859) 154 376 

Первісна вартість на кінець періоду 171 065  222 785  

Балансова вартість на кінець періоду 171 065 222 785 

 

За результатами річної інвентаризації було проведено моніторинг об’єктів нерухомості, в 

результаті чого було виявлено, що деякі об’єкти нерухомості не відповідають критеріям 

визнання інвестиційної нерухомості, оскільки відбулася зміна у використанні цих об’єктів 

нерухомості. 

Відповідно до п. 3.3.3 Облікової політики при рекласифікації інвестиційної нерухомості 

до складу основних засобів, собівартістю нерухомості для подальшого обліку є її справедлива 

вартість на дату такої рекласифікації. 

Таким чином, станом на 31 грудня 2020 року об’єкти, які не відповідають критерію 

визнання  інвестиційної нерухомості було переведено за справедливою вартістю до складу 

основних засобів. 

Справедлива вартість об’єктів інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2020 року 

становить 171 065 тис. грн.  

 

13. Запаси 

 

Запаси за рік складаються з таких компонентів: 

(у тисячах гривень)Примітка 3 2020 рік 2019 рік 

Сировина і матеріали 11 980 11 638 

Запасні частини (за собівартістю) 11 025 8 085 

Паливно-мастильні матеріали (за собівартістю) 1 246 1 420 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 883 669 

Інші 2 243 2 052 

Всього запаси 27 377 23 864 

 



Протягом періоду з 31 грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року резерв під знецінення 

запасів був збільшений в сукупності на 1 195 тис. грн, частина запасів вибула за рахунок 

резерву, створеного у 2019 році – інформація наведена нижче: 

 

       (у тисячах гривень)  2020 рік 2019 рік 

Залишок на початок періоду 9 794 9 466 

Нараховано резерву 2 045 1 970 

Вартість запасів, які вибули за рахунок резерву 775 1 603 

Зменшення резерву шляхом сторнування (75) (39) 

Залишок на кінець періоду 10 989 9 794 

 

14. Торгова та інша дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість  представлена таким чином: 

Станом на 31.12.2019:Примітка 4 Довгострокова    Короткострокова      Разом 

Дебіторська заборгованість з покупцями та 

замовниками 

        8 799 8 799 

Дебіторська заборгованість з орендарями  2 740 2 740 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

 3 396 3 396 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  1 026 1 026 

Інша дебіторська заборгованість 430 425 686 431 111 

Разом дебіторська заборгованість станом на 

31.12.2019 
430 425 16 647 447 072 

 

 

   

Станом на 31.12.2020: Довгострокова      Короткострокова     Разом 

Дебіторська заборгованість з покупцями та 

замовниками 

 2 484 2 484 

Дебіторська заборгованість з орендарями  804 804 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

 15 15 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  2 222 2 222 

Інша дебіторська заборгованість 198 016 2 728 200 

744 

Разом дебіторська заборгованість станом на 

31.12.2020 
198 016 8 253 

206 

269 

 

Аналіз дебіторської заборгованості, зроблений у розрізі юридичного статусу 

боржників 

(у тисячах гривень)    2020 рік 2019 рік 

Юридичні особи (крім державних установ) 205 154  445 598  

Фізичні особи 312 837  

Державні установи 803  637  



Всього дебіторська заборгованість 206 269 447 072  

 

У складі довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2020 року 

обліковується сума перерахованих коштів як фінансової гарантії щодо організації та проведення 

Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у сумі 198 016 тис. грн.  

До іншої поточної дебіторської заборгованості Телерадіокомпанія відносить дебіторську 

заборгованість Фонду соціального страхування на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю та заборгованість грантодавців  у сумі понесених витрат. 

Для створення резервів під очікувані кредитні збитки Телерадіокомпанія застосовує 

спрощений підхід, передбачений МСФЗ 9, який дає змогу використання резерву під очікувані 

збитки за весь термін інструменту для всієї дебіторської заборгованості. Для оцінки очікуваного 

кредитного збитку дебіторська заборгованість об’єднана у категорії згідно зі спільними 

характеристиками кредитного ризику та кількістю днів прострочення. Рівні збитків за минулі 

періоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної інформації про макроекономічні 

фактори, що впливають на здатність покупців погашати дебіторську заборгованість. 

Оціночний резерв під кредитні збитки від дебіторської заборгованості визначається 

згідно з матрицею резервування, яка наведена у таблиці нижче. Матриця резервування основана 

на кількості днів прострочення активу. 

 

Матриця ОКЗ на 31 грудня 2020 року: 

 

 

 

(у тисячах гривень) 

 

 

Процент  

ОКЗ 

 

Валова 

балансова 

вартість 

 

 

Очікувані 

кредитні 

збитки 

 

 

Балансова 

вартість 

не прострочена 

прострочена до 30 днів 

21% 

28%                           

2 712 

1 240 

(562) 

(346) 

2 150 

894 

прострочена від 30 до 60 днів 

прострочена від 60 до 90 днів 

77% 

96% 

963 

343 

(746) 

(329) 

217 

14 

прострочена понад  90 днів       100% 16 117 (16 104)  13 

Всього             21 375 (18 087) 3  288 

 

Станом на 31 грудня 2020 року резерв під очікувані кредитні збитки становить 

18 087 тис. грн.  

Телерадіокомпанія визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення 

корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до 

суми, яка має бути визнана згідно з МСФЗ 9 як прибуток або збиток від зменшення корисності в 

прибутку або збитку. 

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки за товари,  

роботи, послуги представлено так: 

(у тисячах гривень) 2020 рік                   2019 

рік 

Резерв на початок року 21 318 18 062  

Створено резерв 6 806 3 594 

Списано за рахунок резерву (9 909) (298)  

Відновлення корисності (128) (40) 

Резерв на кінець року 18 087 21 318 



 

Крім того, згідно з Положенням про порядок визнання та списання безнадійної 

дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», затвердженим рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.07.2020 

№ 199 та рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.01.2021 №229, з урахуванням протоколу 

інвентаризації дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною  станом на 31 грудня 2020 

року проведено списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною в сумі 9 909 тис. 

грн. 

 

 

15. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

 Станом на 31 грудня 2020 року 99 % грошових коштів Телерадіокомпанії розміщено в 

АТ «Укргазбанк»: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

АБ «Укргазбанк» 12 383  11 609  

АТ «Таскомбанк» 15 - 

АТ «Укрексімбанк» - 763 

АТ «УКРСИББАНК» - 7 

АТ «Державний ощадний банк України» - 95 

АТ «Креді Агріколь Банк» - 98 

АТ «КБ «Приватбанк» 53 1 955 

АТ «Альфа-банк» - 174 

Рахунок СЕА ПДВ 3 2 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 12 454 14 703 

 

Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти та їх еквіваленти представлені у таких 

валютах: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Гривні 5 432  14 703 

Долари США 335 - 

Євро 6 687 - 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 12 454 14 703 

Рівень кредитного ризику по банкам наведено у примітці 34. 

 

16. Винагорода працівникам та пов’язані сторони 

 

Витрати Телерадіокомпанії на утримання персоналу є вагомою часткою в фінансовій 

звітності. Керівництво Телерадіокомпанії вважає це суттєвою інформацією та значущим для 

пояснення результатів діяльності компанії за цей період.  

Середня кількість працівників 2020 рік 2019 рік 

Ключовий управлінський персонал 10 10 

Керівники структурних підрозділів,  

відповідальних за фінансовий напрям 
47 48 



Адміністративно-управлінський персонал 403 462 

Працівники 3 391 3 607 

Всього кількість працівників 3 851 4 127 

Витрати на оплату праці, у тому числі: 2020 рік 2019 рік 

Ключовий управлінський персонал 12 135 9 702 

Керівники структурних підрозділів,  

відповідальних за фінансовий напрям 24 666 20 966 

Адміністративно-управлінський персонал 134 633 81 677 

Працівники 552 917  506 499 

Всього витрати на оплату праці 724 351 618 844 

До інформації щодо витрат на оплату праці ключового управлінського персоналу за 2020 

рік були включені витрати на оплату праці: 

‒ голови правління; 

‒ членів правління – 6 осіб; 

‒ директора фінансовий; 

‒ директора технічний; 

‒ директора з управління персоналом. 

 

До інформації щодо витрат на оплату праці керівників структурних підрозділів, 

відповідальних за фінансовий напрям, були включені витрати на оплату праці: 

‒ директора департаменту бухгалтерського обліку; 

‒ директора департаменту управління бюджетом; 

‒ директора департаменту з комерційної діяльності; 

‒ директора департаменту управління активами; 

‒ менеджерів (філій) – 22 особи; 

‒ продюсерів (філій) – 21 особа. 

Телерадіокомпанія не має дочірніх, асоційованих, спільних підприємств та не здійснює 

спільний контроль або суттєвий вплив на інші суб’єкти господарювання. Також інші юридичні 

компанії не здійснюють контроль над АТ «НСТУ». Таким чином, інші винагороди з 

пов’язаними сторонами не здійснювались. 

 

17. Власний капітал 

 

Статутний капітал 

Зареєстрований капітал Телерадіокомпанії становить 2 544 273 тис. грн та поділяється на 

2 544 273 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень кожна. 100 % акцій 

Телерадіокомпанії належить державі. Станом на 31 грудня 2020 року неоплачений капітал 

відсутній. 

Додатковий капітал 

Додатковий капітал складається з майна, переданого АТ «НСТУ» на праві 

господарського відання, здійснення управління яким покладено на акціонера, а також земельних 

ділянок у Львівській, Одеській та Рівненській областях. 

Зменшення додаткового капіталу у 2020 році зумовлено вибуттям будівлі колишнього 

кінотеатру «Батьківщина» у м. Луцьку на суму 12 324 тис. грн та визнанням доходу в частині 



нарахованої амортизації безоплатно отриманих необоротних активів у сумі 26 196 тис. грн. 

У загальному підсумку протягом 2020 року додатковий капітал зменшився на суму 38 520 

тис.грн. 

Капітал у дооцінках 

Капітал у дооцінках виник у 2019 році за результатами переоцінки будівель та споруд на 

суму 1 941 685 тис.грн. Протягом 2020 року капітал у дооцінках зменшився на суму 9 197 

тис.грн. за рахунок передачі будівлі колишнього кінотеатру «Батьківщина» у м. Луцьк 

Виконавчому комітету Луцької міської ради та інших змін протягом року.  Капітал у дооцінках 

на 31 грудня 2020 року складає 1 932 488 тис. грн. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Відповідно до законодавства України чистий прибуток, одержаний після покриття всіх 

витрат, пов’язаних з діяльністю Телерадіокомпанії, сплати відсотків за кредитами банків, 

облігаціями та іншими запозиченнями (зобов’язаннями), а також передбачених законом податків 

і зборів, залишається у повному розпорядженні Телерадіокомпанії та розподіляється, зокрема, за 

такими напрямами: забезпечення створення власного продукту, зокрема на переоснащення 

засобів виробництва; підвищення кваліфікації журналістів, інших працівників, які беруть участь 

у створенні власного продукту; підвищення заробітної плати та покращення умов праці 

трудового колективу; придбання майнових прав (ліцензій) на об’єкти інтелектуальної власності, 

як зазначено у Статуті. Подальше використання резервів може бути законодавчо обмежено; 

суми, направлені на поповнення резервів, переважно мають бути використані на цілі, вказані, 

коли таке направлення відбувається. Розподіл прибутків українськими підприємствами 

відбувається із поточних або накопичених нерозподілених прибутків, але не із створених 

резервів. Телерадіокомпанія відповідно до закону не спрямовує частину чистого прибутку за 

підсумками календарного року на виплату дивідендів. 

Прибуток у 2020 році становив 150 785 тис. грн. Зазначена сума прибутку виникла у 

зв’язку з надходженням коштів у сумі 309 610 тис. грн з державного бюджету протягом 2020 

року на погашення заборгованості перед АТ «Євроньюз». На цю заборгованість у 2019 році були 

нараховані забезпечення для виплати витрат на судові процеси у сумі 251 076 тис. грн. 

Крім того, протягом 2020 року були відображені операції минулих періодів у загальній 

сумі  224 933 тис. грн, які вплинули на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Телерадіокомпанії, зокрема: 16 361 тис. грн – знецінення капітальних інвестицій; 28 635 тис. грн 

– збільшено забезпечення під судові витрати у справі з АТ «Євроньюз» на курсові різниці між 

курсом на дату позову та звітну дату; 178 108 тис. грн – відображено курсову різницю минулих 

періодів на довгострокову дебіторську заборгованість від Європейської мовної спілки з 

фінансової гарантів у сумі 15 млн євро та відповідно на довгострокову кредиторську 

заборгованість перед держаним бюджетом України; 1 829 тис. грн – відображення інших 

операцій минулих періодів. 

 

18. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша кредиторська 

заборгованість 

На 31.12.2019: Довгострокова  Короткострокова  Разом 

Торгова кредиторська 

заборгованість 
- 29 213 29 213 

Кредиторська заборгованість за 

податками, крім податку на 

прибуток 

- 39 39 

Кредиторська заборгованість за - 3 620 3 620 



одержаними авансами 

Інша кредиторська заборгованість 438 450 915 439 365 

Всього кредиторська 

заборгованість 
438 450 33 787 472 237 

    

На 31.12.2020: Довгострокова  Короткострокова  Разом 

Торгова кредиторська 

заборгованість 
- 13 940 13 940 

Поточна кредиторська 

заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 

- 760 760 

Кредиторська заборгованість за 

податками, крім податку на 

прибуток 

- 1 117  1 117 

Кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
- 3 439 3 439 

Інша кредиторська заборгованість 200 294 1 880 202 174 

Всього кредиторська 

заборгованість 
200 294 21 136 221 430 

 

У складі довгострокової кредиторської заборгованості обліковуються зобов’язання перед 

Кабінетом Міністрів України в сумі 198 016 тис. грн., безнадійна кредиторська заборгованість 

на непідконтрольній території України Донецької та Луганської областей в сумі 528 тис. грн та 

довгострокові зобов’язання з фінансової оренди в сумі 1 750 тис. грн. 

 

19. Активи та зобов’язання на тимчасово окупованій та непідконтрольній Україні 

території 

 

Телерадіокомпанія володіє активами та визнає зобов’язання на територіях Донецької та 

Луганської областей, де триває збройний конфлікт, та у Криму. Телерадіокомпанія не могла ані 

проводити діяльність із використанням цих активів, ані вивести їх на територію, підконтрольну 

Уряду України. 

Тому Телерадіокомпанія об’єднала відповідні активи та визнала резерв під знецінення 

загальної суми активів у 2018 році, що перебувають на окупованих територіях (у Криму та на 

Сході України), станом на 31 грудня 2020 року, змін не відбулось: 

Автономна Республіка Крим: 

Необоротні активи  2020 рік 2019 рік 

Нематеріальні активи 63 63 

Основні засоби 26 314 26 314 

Інші необоротні активи 635 635 

Незавершене будівництво та не встановлене обладнання 2 641 2 641 

Загальна сума знецінення активів 29 653 29 653 

Неконтрольована територія Донецької та Луганської областей: 

Необоротні активи 2020 рік 2019 рік 

Нематеріальні активи 1 845             1 845  



Основні засоби 26 447           26 447  

МНМА 414           414  

Разом 28 706 28 706 

Запаси 959 959  

Торгова та інша дебіторська заборгованість 286             286  

Загальна сума знецінення активів 29 951 29 951 

Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання 

(безнадійна) 
528             528  

Зобов’язання на непідконтрольних територіях 528 528  

 

 

20. Поточні забезпечення 

 

До поточних забезпечень Телерадіокомпанії включені забезпечення на виплату відпусток 

та забезпечення для виплати витрат на судові процеси. Поточні забезпечення представлені в 

такий спосіб: 

(у тисячах гривень) 

Забезпечення виплат відпусток: 2020 рік 2019 рік 

Забезпечення на початок року 56 457 50 807 

Нараховано забезпечень 95 737 68 131 

Використано забезпечень (56 271) (48 857) 

Зменшення забезпечення шляхом сторнування (12 142) (13 624) 

Забезпечення на кінець року 83 781 56 457 

Забезпечення для виплати витрат на судові 

процеси: 

  

Забезпечення на початок року 251 404 - 

Нараховано забезпечень 230  251 404 

Використано забезпечень (251 275) - 

Зменшення забезпечення шляхом сторнування (192) - 

Забезпечення на кінець року 167 251 404 

Всього поточних забезпечень на кінець року 83 948 307 861 

 

Залишок забезпечення на виплату відпусток на початок року становив 56 457 тис. грн. 

Протягом 2020 року було здійснено виплати відпусток на суму 56 271 тис. грн, нараховано 

забезпечень виплат відпусток на суму 95 737 тис. грн та за результатами інвентаризації 

зменшено забезпечень на виплату відпусток у сумі 12 142 тис. грн.  

Таким чином, залишок на 31 грудня 2020 року становив 83 781 тис. грн. Збільшення 

залишку забезпечення на виплату відпусток пов’язане зі збільшенням фонду оплати праці 

протягом 2020 року. 

Залишок забезпечень для виплати витрат на судові процеси на початок року складається з 

нарахованих у 2019 році забезпечень за трудовими спорами в сумі 328 тис. грн та судовою 

справою АТ «Євроньюз» у сумі 251 076 тис. грн.  

Протягом 2020 року Телерадіокомпанія нарахувала забезпечення для виплати витрат на 

судові процеси з контрагентами на загальну суму 230 тис. грн.  

У 2020 році було здійснено збільшення забезпечення для виплати витрат на судові 

процеси з АТ «Євроньюз»  на суму 28 765 тис. грн у зв’язку з різницею курсів на дату позову та 

звітну дату. 



Протягом 2020 року з власних коштів Телерадіокомпанії державним виконавцем було 

здійснено примусове списання коштів на користь АТ «Євроньюз» на суму 10 854 тис. грн, що 

еквівалентно 334 тис. євро.  Погашення заборгованості було здійснено частково за рахунок 

забезпечення  – 9 867 тис. грн, частково за рахунок витрат поточного року – 987 тис. грн. 

Крім того, на підставі рішення суду Телерадіокомпанією за рахунок бюджетних коштів 

було погашено заборгованість перед АТ «Євроньюз» в сумі 309 610 тис. грн, що еквівалентно 

10 257 тис. євро. Погашення заборгованості було здійснено частково за рахунок забезпечення – 

269 974 тис. грн, частково за рахунок витрат поточного року – 39 832 тис. грн. 

Також зменшено забезпечення для виплати витрат на судові процеси у 2020 році в сумі 

192 тис. грн у зв’язку з винесенням судових рішень на користь АТ «НСТУ». 

У результаті вищезазначених операцій залишок забезпечення для виплати витрат на 

судові процеси станом на 31 грудня 2020 року становив 167 тис. грн. 

 

21. Доходи майбутніх періодів 

Згідно з Обліковою політикою задля забезпечення реалізації принципу відповідності 

доходів та витрат доходи поділяються на доходи поточного періоду та доходи майбутніх 

періодів. Віднесення доходів майбутніх періодів до складу доходів відповідних звітних періодів 

проводиться згідно зі ступенем завершеності надання послуг, виконання умов та фактичного 

надання заохочень або на прямолінійній основі. 

Доходи майбутніх періодів Телерадіокомпанії станом на 31 грудня 2020 року становлять 

71 954 тис. грн та складаються з доходів, які будуть нараховані у майбутніх періодах у сумі 

нарахованої амортизації на необоротні активи, які були придбані за рахунок бюджетних та 

грантових коштів. 

 

22. Інші податкові зобов’язання 

 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019рік 

Податкове зобов’язання з ПДВ 65 381 67 806 

Податковий кредит 55 235 51 973 

Нараховано  ПДВ 10 146 15 833 
Податок на землю 27 632 32 981 
Податок на доходи іноземних юридичних осіб 3 113 306 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки  

 7 613 7 009 

Екологічний податок 41 34 

Збір за користування радіочастотним ресурсом 
України 

67 139 

Всього податки 48 612 56 302 

 

23. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік складався з таких 

компонентів: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Розміщення реклами, спонсорство, телепродаж 35 360 52 048 

Розміщення політичної агітації 2 727 25 097 



Теле- та радіотрансляція президентських виборів - 15 856 

Проведення заходів, організація зйомок 219 295 

Виступ оркестру, реалізація квитків 269 591 

Послуги студії звукозапису 969 1 604 

Проведення екскурсій музеєм телебачення і радіо                 75   348 

Інше                101         156 

Всього 39 720 95 995 
   

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2020 року порівняно з 2019 роком 

значно зменшилися. У 2019 році велика частка доходів була отримана від трансляції подій 

президентських виборів та політичної агітації на каналах Телерадіокомпанії. Також на зниження 

доходів у 2020 році вплинула пандемія COVID-19, у зв’язку із запровадженням 

протиепідемічних заходів. 

Плата за рекламні години в ефірі встановлюється на основі тарифів на послуги, 

затверджених правлінням АТ «НСТУ» 

24. Інший операційний дохід  

Інший операційний дохід за рік складався з таких компонентів:   

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Державна фінансова підтримка 1 441 920 960 062 

Гранти 22 982 16 492 

Безоплатно одержані активи 853 3 088 

Благодійна допомога 1 704 1 035 

Оренда активів 15 167 17 697 

Відшкодування комунальних послуг, 5 246 4 901 

компенсація податків орендарями   

Доходи мінус витрати від курсових різниць 139 080 - 

Дооцінка інвестиційної нерухомості 15 615 - 

Реалізація прав 362 1 032 

Інше 480 13 656 

Всього 1 643 409 1 017 963 

25. Інші доходи 

Інші доходи за рік складалися з таких компонентів: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Необоротні активи, придбані за державні кошти та субвенції 33 584 41 556 

Безоплатно отримані необоротні активи 8 626 3 922 

Безоплатно отримані необоротні активи (гранти) 26 917                  979 

Оприбутковані запаси від списаних необоротних активів 1 543 - 

Інше 7 253           4 421 

Всього 77 923 50 878 

До інших доходів включено дохід, визнаний при вибутті будівлі колишнього кінотеатру 

«Батьківщина» у м. Луцьк в сумі 7 070 тис. грн та інші доходи в сумі 183 тис. грн. 

26. Собівартість реалізації 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік складається з таких 

компонентів: 

 (у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 



Витрати на оплату праці  631 540 530 175 

Забезпечення виплат відпусток  65 828 57 842 

Амортизація 186 835 248 560 

Оплата послуг, крім комунальних 118 957 69 279 

Оплата послуг (трансляція) 123 350 120 600 

Оплата комунальних послуг 25 333 33 746 

Витрати на відрядження 1 811 2 402 

Матеріали 11 463 11 943 

Витрати на оренду 3 147 4 414 

Інше 429 14 148 

Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
1 168 693 1 093 109 

 

27. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати за рік складаються з таких компонентів: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019рік 

Витрати на оплату праці 139 296   123 243 

Забезпечення виплат відпусток 13 178 12 161 

Амортизаційні витрати 18 537 34 760 

Інформаційні, консультаційні та інші професійні 

послуги 

3 651 3 126 

Витрати на відрядження 232 - 

Матеріали 677 1 018 

Податки 36 884 40 158 

Інші витрати 5 377 4 176 

Всього адміністративних витрат 217 832 218 642               

 

До інших адміністративних витрат включені витрати на утримання адміністративних 

приміщень, витрати на оплату комунальних послуг, витрати на послуги зв’язку та витрати на 

розрахунково-касове обслуговування банків. 

28. Витрати на збут 

Витрати на збут за рік складаються з таких компонентів: 

 (у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Витрати на оплату праці 23 147 22 181 

Забезпечення виплат відпусток 2 153 2 654 

Амортизаційні витрати 88 173 

Професійні послуги 6 380 2 199 

Витрати на відрядження 36 35 

Всього витрат на збут 31 804 27 242 

 

 
  

29. Інші операційні витрати 
 

Інші операційні витрати за рік складаються з таких компонентів: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Витрати на оплату праці 4 627 2 886 



Амортизаційні витрати 788 23 

Матеріали 5 50 

Комунальні послуги 687 - 

Інші витрати:   

‒ забезпечення під судові процеси 230 170 

‒ резерв під очікувані кредитні збитки  6 806 2 252 

‒ виконання судових проваджень 1 112 7 941 

‒ втрати від операційних курсових різниць - 549 

‒ втрати від знецінення запасів 2 045 1 780 

‒ нестачі та псування цінностей 471 8 

‒ штрафи, пені, неустойки 294 653 

‒ витрати соціального характеру 105 155 

‒ нарахування умовних зобов’язань за ПДВ 2 643 - 

‒ податок з доходів юридичних осіб – нерезидентів 1 698 - 

‒ уцінка інвестиційної нерухомості 20 687 - 

‒ інше 332 3 989 

Всього інших операційних витрат 42 530 20 456 

 

30. Фінансові доходи 
 

Фінансові доходи за рік складаються з таких компонентів: 

(у тисячах гривень) 2020 рік 2019 рік 

Процентні доходи - 33 

Прибуток від курсових різниць 182 182 

Всього фінансових доходів 182 215 

 

 

31. Податок на прибуток 

 

Компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період, який закінчився 31 грудня 

2020 року, представлені у такий спосіб: 

(у тисячах гривень)   2020 рік 

(Витрати) дохід з відстроченого податку на прибуток  (149 025) 

Всього   (149 025)  

Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність та оподатковується в Україні. Протягом 

2020 року ставка податку на прибуток для підприємств в Україні становила 18%. 



  2020 рік 

Прибуток (збиток) до оподаткування  299 810 

Податковий вплив різниць  (1 211 014) 

Ставка податку на прибуток  18% 

Податкові збитки   (164 017) 

(у тисячах гривень)  2020 рік 

Податковий вплив тимчасових різниць:   

Податкові збитки   164 017 

Дебіторська заборгованість  227 

Відстрочений податковий актив  164 244 

   

Основні засоби  (282 458) 

Нематеріальні активи  (19) 

Інвестиційна нерухомість  (30 792) 

Відстрочені податкові зобов’язання  (313 269) 

Визнане відстрочене податкове зобов’язання  (149 025) 

 

Очікується, що усі податкові різниці, крім пов’язаних з основними засобами та 

інвестиційною нерухомістю і перенесеними податковими збитками, будуть реалізовані протягом 

наступного облікового періоду. 

 

32. Умовні та контрактні зобов’язання 

Оподаткування 

Телерадіокомпанія в основному здійснює свою діяльність в Україні, тому дотримується 

вимог українського податкового законодавства.  

Українське податкове законодавство та регуляторна база, а також нормативна база з 

інших питань, досить часто змінюються. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко 

сформульовані, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих і центральних органів державної 

влади та інших державних органів. Випадки непослідовного тлумачення не є поодинокими.  

Управлінський персонал Телерадіокомпанії вважає, що правильно трактує норми 

податкового законодавства, а також дотримується своєчасної оплати податків та зборів. 

Управлінський персонал сподівається, що має істотні аргументи для успішного уникнення 

можливих ускладнень, і не вважає, що ризик значніший, ніж ризики подібних підприємств в 

Україні.  

Юридичні ризики 

У процесі звичайної господарської діяльності Телерадіокомпанія є стороною різних 

судових процесів та спорів.  

У супроводженні АТ «НСТУ» у 2020 році перебувало 98 судових справ (50 судових 

справ, які продовжують розглядатися з попередніх років, та 48 судових справ, провадження в 

яких відкрито у 2020 році), з яких АТ «НСТУ» мало статус позивача у 25 справах, відповідача – 

у 64 справах, третьої особи – у 7 справах, заявника у справах про банкрутство – у 2 справах. 

Протягом 2020 року продовжили розглядатися судові справи за позовними заявами 

звільнених працівників за наслідками реорганізації АТ «НСТУ» у 2018 році. Крім того, 

розглядалися нові позовні заяви звільнених працівників за період 2019–2020 років. За вказаний 



період у провадженні судів перебувало 22 трудових спори. На користь АТ «НСТУ» ухвалено 

рішення в 11 судових справах (1 судове рішення переглядається в апеляційному порядку). 

Рішення не на користь АТ «НСТУ» ухвалено у 8 судових справах (судові рішення у 2 справах 

переглядаються в касаційному порядку). У суді першої інстанції продовжується розгляд 3 

судових справ. 

У 2020 році розглядалося 27 судових справ майнового характеру. У 8 справах на загальну 

суму вимог 6 298 тис. грн АТ «НСТУ» є позивачем. У 5 справах ухвалено рішення на користь 

АТ «НСТУ» (861 тис. грн). Розгляд інших 3 справ триває. У 19 справах АТ «НСТУ» є 

відповідачем, з яких на користь АТ «НСТУ» вирішено 9 справ (1 справа переглядається в 

апеляційному порядку), не на користь АТ «НСТУ» – 4 справи (1 справа переглядається в 

апеляційному порядку). Розгляд 6 справ триває в суді першої інстанції. Сума судових рішень, 

ухвалених не на користь АТ «НСТУ», становить 691 тис. грн. 

Крім того, частину зобов’язань АТ «НСТУ» вимушене сплачувати за реорганізовану 

Національну телекомпанію України, оскільки є правонаступником останньої. За результатами 

розгляду судових справ у 2020 році не допущено стягнення з АТ «НСТУ» коштів на загальну 

суму 14 574 тис. грн. 

У 2020 році АТ «НСТУ» заявило грошові вимоги в справах про банкрутство контрагентів 

та набуло статусу кредитора. У судовому порядку в межах справ про банкрутство визнано 

вимоги АТ «НСТУ» в розмірі 1 109 тис. грн до ТОВ «Соло Трейд Груп» (попередня назва – 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Ера») та 6 795 тис. грн до ТОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТБ». Наразі 

тривають ліквідаційні процедури, в процесі яких ліквідатор виявляє та реалізовує все майно 

банкрутів і отримані кошти розподіляє між кредиторами. 

У 2020 році тривало виконання рішення Господарського суду м. Києва від 17.10.2016, 

яким стягнуто з державної організації «Національна телекомпанія України» на користь АТ 

«Євроньюз» 10 591 тис. євро та 73 тис. грн судового збору. Після узгодження формальностей АТ 

«НСТУ» виконано рішення Господарського суду м. Києва та сплачено в повному обсязі борг 

колишньої Національної телекомпанії АТ «Євроньюз» у розмірі 10 591 тис. євро. 

Виконання вказаного судового рішення АТ «НСТУ» створило передумови для 

завершення судових процесів, ініційованих АТ «Євроньюз» у міжнародних інституціях, які 

стосувалися блокування коштів фінансової гарантії в розмірі 15 млн євро, що виділялися 

Урядом України для гарантування проведення конкурсу Євробачення в Україні у 2017 році, та 

повернення в Україну зазначеної суми коштів. У грудні 2020 року частину фінансової гарантії в 

розмірі 9,3 млн євро вже повернуто. 

 

33. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Телерадіокомпанія має пов’язані між собою фінансові активи і фінансові зобов’язання. Ці 

активи і зобов’язання компанія отримала у 2017 році як правонаступник Національної 

телекомпанії України (далі – НТКУ) відповідно до акта приймання-передачі.  

 Фінансові активи отримані Телерадіокомпанією як дебіторська заборгованість у сумі 

430 425 тис. грн, які були перераховані НТКУ в Укрексімбанк, якому було доручено придбати 

15 млн євро та перерахувати їх на рахунок Європейської мовної спілки у Швейцарському банку 

як фінансову гарантію. За відсутності претензій фінансова гарантія (її невикористаний залишок) 

мала бути повернута Телерадіокомпанії до 30.06.2017. Проте, зважаючи на судові справи з ТОВ 

«Євроньюз» зазначена фінансова гарантія залишалась непогашеною до поточного періоду. 

Протягом 2020 року Європейська мовна спілка повернула АТ «НСТУ» 9300,0 тис. євро. Станом 



на 31.12.2020 залишок заборгованості Європейської мовної спілки становить 5,7 млн євро, що у 

гривневому еквіваленті складає 198,0 млн грн за курсом НБУ на дату звітності.  

Фінансові зобов’язання отримані Телерадіокомпанією як кредиторська заборгованість у 

сумі 430 425 тис. грн перед Державним бюджетом України (Кабінет Міністрів України), який 

виділив зазначену суму коштів для оплати НТКУ фінансової гарантії Європейській мовній 

спілці у сумі 15 млн євро. Зазначена заборгованість підлягає поверненню до державного 

бюджету після повернення Європейською мовною спілкою фінансової гарантії. 

Протягом 2020 року до державного бюджету повернено 314,5 млн.грн., які еквівалентні 

сумі 9300 тис.євро, які повернула Європейська мовна спілка. Станом на 31.12.2020 залишок 

фінансового зобов’язання становить 198,0 млн.грн., що відповідає заборгованості Європейської 

мовної спілки.  

Також у грудні 2020 року було погашено довгострокову заборгованість у розмірі 7,6 

млн.грн. нарахованих штрафних санкцій за наданим Японією кредитом відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.1996 №539-р «Про заходи щодо виконання 

умов міждержавної Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним Банком Японії.   

Щодо інших фінансових інструментів, які є поточними, станом на 31.12.2020 та 

31.12.2019 керівництво вважає, що справедлива вартість грошових коштів, торгової та іншої 

дебіторської заборгованості, а також торгової та іншої кредиторської заборгованості є 

справедливою, враховуючи короткі терміни погашення цих інструментів. 

 

34. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
 

Телерадіокомпанія має різні фінансові інструменти, зокрема такі, як дебіторська та 

кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо під час операційної діяльності. 

Телерадіокомпанія не бере участь у суттєвих операціях із використанням похідних 

фінансових інструментів, оскільки політика Телерадіокомпанії не передбачає здійснення таких 

операцій. Загальна програма управління ризиками Телерадіокомпанії сфокусована на 

згладжуванні ефекту непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і 

спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансові результати 

Телерадіокомпанії. 

Управління ризиками здійснюється фінансовими відділами Телерадіокомпанії. Основні 

ризики, притаманні фінансовим інструментам Телерадіокомпанії, включають валютний ризик, 

ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Підходи до управління кожним із цих 

ризиків представлені нижче. 

Ризик ліквідності 

Завданням Телерадіокомпанії є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та 

гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності 

Телерадіокомпанії, та умов кредитування, що надаються постачальниками. 

Телерадіокомпанія аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а 

також зобов’язання за строками погашення і планує грошові потоки залежно від очікуваних 

строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами. 

Коефіцієнт поточної ліквідності  на початок 2020 року становив 0,14, а на кінець 2020 

року відповідний показник збільшився і становить 0,25 та незважаючи на зростання підтверджує 

непросту фінансову ситуацію Телерадіокомпанії щодо виконання своїх поточних зобов’язань.  

В порівнянні із 2019 роком показник ризику ліквідності покращився, але не знаходиться 

в межах нормативного значення, що свідчить про зміну обсягів в джерелах фінансування та 

значно впливає на можливість своєчасно виконувати фінансові зобов’язання які виникають у 

Телерадіокомпанії. 



Слід зазначити, що основним джерелом доходів компанії є фінансова підтримка 

державного бюджету, частка державної підтримки в загальному обсязі надходжень становить 

більше 80%.  Обсяг фінансової підтримки АТ "НСТУ" наведено у таблиці. 

 

Державне фінансування  
(у тисячах гривень) 

Планове 
фінансування 

Фактичне 
фінансування 

Відсоток 
недофінансування 

2019 рік 1 812 068 1 027 560 -43% 

2020 рік 1 967 547 1 549 099 -21% 

 

Валютний ризик 

Як і в багатьох інших сферах комерційної діяльності підприємств в Україні, іноземна 

валюта, а саме: долар США, євро, швейцарський франк, відіграє важливу роль у комерційних 

операціях Телерадіокомпанії. Обмінні курси іноземних валют, в яких виражені фінансові активи 

та зобов’язання Телерадіокомпанії, до української гривні, встановлені НБУ на вказані дати, були 

такими: 

 

 Долар США ЄВРО 

Швейцарський 

франк 

31 грудня 2019 року 23,6862 26,4220 24,2711 

31 грудня 2020 року 28,2746 34,7396 32,0156 

 

Ризик операційної курсової різниці стосується монетарних активів та зобов’язань 

Телерадіокомпанії, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на 

валютному ринку. Такий ризик виникає при операціях купівлі/продажу в інших валютах, ніж 

функціональна. Телерадіокомпанія не проводить операції з метою хеджування валютних 

ризиків. 

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Телерадіокомпанію на значні кредитні 

ризики, здебільшого включають: грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську 

заборгованість. Кредитний ризик Телерадіокомпанії відслідковується та аналізується в кожному 

конкретному випадку.  

Управління кредитним ризиком здійснюється у відповідності до політик, процедур та 

систем контролю, встановлених Телерадіокомпанією по відношенню до управління кредитним 

ризиком.  

Станом на 31 грудня 2020 року Телерадіокомпанією сформовано резерв під очікувані 

кредитні збитки в розмірі 18 087 тис.грн. 

Основна частина сформованого резерву під очікувані кредитні ризики станом на 

31.12.2020 становить 15 542 тис.грн., і зосереджена по 14 покупцям (дебіторам), у яких наявна 

заборгованість перед Телерадіокомпанією, включаючи суму 307 тис.грн. стосовно контрагентів, 

первинні документи по яким залишились на непідконтрольних територіях.  

На думку керівництва Телерадіокомпанії, кредитний ризик належним чином врахований 

у створених резервах на знецінення відповідних активів. 

Грошові кошти Телерадіокомпанії переважно розміщуються у великих державних банках 

України. 



 

Банківська установа 

Рейтинг банку 
(внутрішній) 

Вид валюти Сума 
 

АБ «УКРГАЗБАНК» AA (ukr) USD 335 

  EUR 6 687 

  ГРН 5 361 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» AA (ukr) ГРН 53 

АТ «ТАСКОМБАНК» AA (ukr) ГРН 15 

Рахунок СЕА ПДВ                     - ГРН 3 

 Всього                                                                                                                                             12 454 

 

Процентний ризик 

Згідно із законодавством України можливості АТ «НСТУ» щодо хеджування валютного 

ризику є обмеженими, тому Телерадіокомпанія не хеджує свій валютний ризик. 

 

35. Події після звітного періоду 

Протягом січня 2021 року Телерадіокомпанія отримала від Європейської мовної спілки 

частину фінансової гарантії у розмірі 800 тис. євро, що у гривневому еквіваленті становить 

27,4 млн  грн, які були перераховані Телерадіокомпанією до державного бюджету.  

У разі виникнення істотних подій, які потребуватимуть коригування, Телерадіокомпанія 

повинна коригувати суми, визнані у фінансовій звітності, чи визнавати статті, раніше не визнані 

у звітності. 

Коригування фінансової звітності потребує тільки суттєва інформація, відсутність або 

спотворення якої може вплинути на економічні рішення користувачів фінансової звітності, які 

приймаються на основі даних фінансової звітності. 

Коригування статей фінансової звітності здійснюється для розкриття впливу подій, які 

надають додаткову інформацію про умови, що існували на звітну дату, після дати балансу. 

Статті активів і зобов’язань коригуються за допомогою сторнування раніше зроблених 

облікових записів або шляхом здійснення додаткових записів в обліку звітного періоду. Ці 

коригувальні проведення відображають уточнення оцінки відповідних статей унаслідок подій 

після дати балансу. 

Відповідні статті фінансової звітності підлягають коригуванню, якщо отримано 

інформацію про зменшення корисності активу на дату балансу або сума раніше визнаного 

збитку від зменшення корисності цього активу потребує коригування. Також слід вносити 

виправлення до відповідних статей фінансової звітності, якщо є рішення у судовій справі, 

прийняте після дати балансу, яке потребує додаткового коригування або створення резерву. 

Не потребують коригування статті фінансових звітів за подіями, які відбуваються після 

дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати. Такі події слід розкривати в 

примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність 

користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. У примітках 

розкривається інформація про події після дати балансу у разі реорганізації, придбання цілісного 

майнового комплексу, припинення операцій, що є основною діяльністю підприємства, втрати 

активів внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної ситуації, емісії цінних 

паперів, укладання контрактів про значні капітальні та фінансові інвестиції, прийняття 

законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства, зміни ставок податків на 



прибуток або законів щодо податків, прийнятих або оголошених після дати балансу, які 

впливають на поточні та відстрочені податкові активи і зобов’язання. 

Протягом 2020 року не здійснювалося коригування сум, вказаних у фінансових звітах, і 

не розкривалася інформація у примітках стосовно подій, які вказують на обставини, що виникли 

після дати балансу, у разі: 

 зниження ринкової вартості інвестицій (у період з дати балансу до дати, коли 

фінансові звіти затверджуються до оприлюднення); 

 прийняття рішення про ліквідацію підприємства (потребує зміни облікової політики, а 

не коригування звітності). 

Порівняння вимог вітчизняних і міжнародних стандартів щодо розкриття у фінансовій 

звітності інформації стосовно подій, що відбулися після дати балансу, але стосуються 

безпосередньо звітного періоду, дало змогу систематизувати вказані події за ознакою 

необхідності розкриття даних у звітності: події, за якими слід коригувати статті фінансових 

звітів, події, які підлягають розкриттю у примітках;  події, які визнаються в поточному обліку. 

Такий підхід, а також застосування порогу суттєвості при визначенні необхідності внесення 

виправлень у фінансові звіти дає змогу розширити сферу застосування професійного судження в 

обліковій справі для прийняття рішень. 

 

 

Голова правління                                     _______________                                     З.Г. Аласанія  

Директор фінансовий                              _______________                                     Л.М. Стиренко  

Головний бухгалтер                                 _______________                                     К.С. Тимчук  

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi 

Юкрейн" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23731031 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01011, Україна, м. Київ, вул. 

Гусовського, 11/11, офiс 3 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0283 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 327/4, дата: 28.07.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на Примiтки 14, 

18 та 35, якi розкривають 

особливостi облiку довгострокової 

дебiторської та кредиторської 

заборгованостi, отриманої як 

фiнансовi гарантiї для проведення 

пiсенного конкурсу "Євробачення-

2017" вiд Європейської мовної 

спiлки. Вiдповiдно до iнформацiї, 

розкритої у примiтках, сума 

заборгованостi станом на 31.12.2020 

р. вiдображена за первiсно 

визнаною сумою вiдповiдно до 

МСФЗ 9. Товариство також оцiнило 

кредитнi ризики за дебiторською 

заборгованiстю та не виявило 

значних чинникiв для знецiнення 

заборгованостi. Нашу думку не було 

модифiковано з цього питання. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 494-2/4, дата: 03.11.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 03.11.2020, дата 

закінчення: 16.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 16.04.2021 



13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

599 999,00 

14 Текст аудиторського звіту  
Вих. № 67-З 

від 16.04.2021 р. 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

Кабінету Міністрів України 
 

Керівництву 

Акціонерного Товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 
 

Наглядовій Раді 

Акціонерного Товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 
 

Ми провели аудит фінансової звітності Акціонерного Товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (далі – Товариство), що складається з Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 

зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик. 
 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., його фінансові результати і 

грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – ЗУ 

№ 996-XIV) щодо складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки 
 
 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 

згідно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Пояснювальний параграф 
 

Ми звертаємо увагу на Примітки 14, 18 та 35, які розкривають особливості обліку 

довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості, отриманої як фінансові гарантії 

для проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» від Європейської мовної спілки. 

Відповідно до інформації, розкритої у примітках, сума заборгованості станом на 31.12.2020 р. 

відображена за первісно визнаною сумою відповідно до МСФЗ 9. Товариство також оцінило 



кредитні ризики за дебіторською заборгованістю та не виявило значних чинників для 

знецінення заборгованості. Нашу думку не було модифіковано з цього питання. 

 

Інша інформація 
 

1. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, але 

не є фінансовою звітністю за 2020 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.  
 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо 

висновок із будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 

чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  
 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї 

іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  
 

Ми не виявили питань, стосовно яких мали б повідомити про наявність суттєвих викривлень. 
 

Звіт про управління, наданий управлінським персоналом Товариства, узгоджується з 

фінансовою звітністю Товариства за 2020 р. 

 

2. Аудит фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 р. проведено Приватним 

акціонерним товариством «Аудиторською фірмою «Де Візу». За результатами проведеного 

аудиту Приватним акціонерним товариством «Аудиторською фірмою «Де Візу» висловлено 

думку із застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 
 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як це питання розглядалось під час 

нашого аудиту, наведено в цьому контексті. 
 

 

Ключові питання аудиту Як відповідне ключове питання 

розглядалося під час нашого аудиту 

1. Оцінка необоротних активів (за 

винятком довгострокової дебіторської 

заборгованості) та наявність критеріїв 

знецінення. Коректність відображення 

капіталу в дооцінках, пов’язаних із 

переоцінкою необоротних активів. 

 

Необоротні активи складають 92% від 

валюти балансу. Необоротні активи 

представлені у вигляді основних засобів та 

нематеріальних активів, які генерують 

вигоди від використання у процесі 

операційної діяльності та інвестиційної 

Ми отримали Звіт оцінювача за 

результатами оцінки необоротних активів 

за 2020 рік. Нами було проаналізовано 

суттєві судження, покладені у розрахунки 

оцінювача, вибірково протестовано 

арифметичну коректність розрахунків. 

Загалом, судження покладені у Звіт 

оцінювача, раціональні та послідовні. Ми 

не виявили розбіжностей із МСФЗ 13 

«Оцінка справедливої вартості». Під час 

перевірки, ми виявили, що Керівництво не 

проводить формалізований тест на 

знецінення активів, як зазначено у 



нерухомості, що генерує вигоди від здачі в 

оренду об’єктів. Відповідно до Облікової 

політики необоротні активи 

відображаються за переоціненою вартістю 

із проведенням тесту на знецінення 

Примітці 5 до фінансової звітності. Ми 

отримали пояснення від осіб, 

відповідальних за складання фінансової 

звітності, що тест на знецінення був 

проведений неформально, з огляду на 

ймовірні чинники, що можуть спричинити 

знецінення. За результатами такого тесту 

Керівництво вважає, що результат 

переоцінки, опосередковано доводить, що 

такі чинники відсутні. Ми самостійно 

провели аналіз наявності критеріїв 

знецінення та не виявили суттєвих 

суперечностей із судженнями Керівництва. 

 

Капітал у дооцінках, отриманий в 

результаті переоцінки, також був 

підтверджений за допомогою аналітичних 

процедур та арифметичного перерахунку 

результатів переоцінки станом на 

31.12.2020 р. 

2. Відображення дебіторської 

заборгованості щодо фінансової 

гарантії, яка надавалась Україною для 

забезпечення проведення пісенного 

конкурсу «Євробачення-2017» 

 

У Примітці 14 розкрито джерело 

походження Довгострокової дебіторської 

заборгованості на суму 198 016 тис. грн. 

Це питання було визначено як ключове, 

оскільки, відповідно до вимог МСФЗ 9 

дебіторська заборгованість, є фінансовим 

інструментом який має відображатись за 

справедливою вартістю. Попередній 

аудитор модифікував свою думку з цього 

питання. 

Ми отримали від осіб, відповідальних за 

складання фінансової звітності, повну 

деталізацію ситуації, що виникла станом 

на дату реструктуризації Товариства та на 

звітні дати 31.12.2019 р. і 31.12.2020 р. 

Нами перевірено судження Керівництва 

стосовно визначення справедливої 

вартості фінансового інструменту у складі 

довгострокової дебіторської 

заборгованості та пов’язаного з ним 

фінансового зобов’язання. Також ми 

отримали первинну документацію, що 

підтверджує часткове погашення суми 

заборгованості та розрахунок коригування 

через нерозподілений прибуток, курсових 

різниць за фінансовим інструментом. 

3. Урахування чинників, пов’язаних із 

пандемією COVID-19 та застосуванням 

відповідних обмежувальних заходів, під 

час проведення аудиту фінансової 

звітності 

 

З 14 березня 2020 р. згідно з Указом 

Президента України № 87/2020 від 

13.03.2020 р. «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України 

від 13 березня 2020 року «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

Ми оцінили нашу здатність отримати 

прийнятні аудиторські докази в 

достатньому обсязі перед тим, як надати 

аудиторський звіт. Ми проводили 

вибіркову інвентаризацію необоротних 

активів. Ми не були обмежені у 

комунікації з персоналом клієнта та мали 

доступ до підтверджуючих документів .  

 

Ми оцінили прямий та непрямий 

фінансовий вплив запровадження 

карантинних та обмежувальних заходів на 

діяльність Товариства. 

 

Ми отримали від Керівництва оцінки 



2"» з метою запобігання негативному 

розвитку епідемічної ситуації та 

забезпечення додержання статті 49 

Конституції України Рада національної 

безпеки і оборони України оголосила 

надзвичайну ситуацію та низку обмежень 

строком щонайменше до 30.04.2021 р. 

 

Примітка 2 до фінансової звітності описує 

вплив поширення коронавірусу на 

діяльність Компанії протягом періоду, що 

перевірявся, та після дати балансу.   

впливу обмежувальних заходів на 

фінансові результати у поточному періоді і 

за судженнями Керівництва жодних 

суттєвих втрат або падіння ефективності 

не відбувалось.  

 

Також у зв’язку із тим, що 05.04.2021 р. 

було поновлено режим «локдауну» і 

введено обмеження на користування 

транспортом, ми, ґрунтуючись на 

обговоренні з управлінським персоналом 

Компанії, дійшли висновку, що події, 

викликані новою хвилею пандемії CoVid-

19, є некоригувальними подіями після дати 

балансу і не кваліфікуються як події або 

умови, які можуть викликати серйозні 

сумніви в здатності компаній 

продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі.  

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 

не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 

фінансової звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 



внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 

шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження 

або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 
 

Ми повідомляємо Наглядовій Раді разом з іншими питаннями інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 

недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 

Із переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 

Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора ми 

надаємо також інформацію відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258-

VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – ЗУ № 2258-VIII): 
 

Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень 
 

Ми вперше були призначені аудитором для проведення аудиту фінансової звітності 

Товариства. Протоколом рішення № 46 Наглядової Ради від 15 жовтня 2020 р., за 

результатами проведеного конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, нас було 

призначено суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 
 

Загальна тривалість безперервного виконання повноважень із проведення обов’язкового 

аудиту фінансової звітності Товариства становить 1 рік. 
 

Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для аудиторського 

комітету 
 

Ми підтверджуємо, що цей звіт узгоджений із додатковим звітом для аудиторського комітету, 

який нами було підготовлено та надано Ревізійній комісії, на яку покладено функції 

Аудиторського комітету. 
 

Ненадання неаудиторських послуг  



 

Ми повідомляємо, що ми не надавали Товариству жодних послуг, заборонених 

законодавством, та жодних неаудиторських послуг. 
 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних 

із шахрайством 
 

Згідно з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища» ми виконали процедури, необхідні для 

отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».  
 

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які 

на нашу думку, можуть містити інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 

ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні 

процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. 

Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності Товариства, структуру його власності 

та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та 

стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
 

Відповідно до МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» нами було 

розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок 

щодо визначення їх впливу на звітність у цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що 

перевірялася. Нами також були проведені аналітичні процедури щодо аналізу показників 

ліквідності та платоспроможності. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з 

метою отримання висновків щодо її надійності та дієвості. На нашу думку, система 

внутрішнього контролю Товариства є ефективною для обсягів реалізації товарів та послуг, що 

надає Товариство, для запобігання фактам шахрайства та помилок. 
 

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до 

всієї необхідної інформації. 
 

Ми не ідентифікували фактів шахрайства та не отримали доказів обставин, які можуть 

свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок 

шахрайства або помилок. 
 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Трюханов Іван Олегович. 
 

 

Ключовий партнер з аудиту                  Трюханов Іван Олегович 

 

 

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» 

Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3 

Номер реєстрації в Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності – 0283  

 

«16» квітня 2020 р. 
 

 



 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента  разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими  стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

30.01.2020 30.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.02.2020 02.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.02.2020 02.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

12.03.2020 12.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.05.2020 29.05.2020 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів 

наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого 

органу 

03.07.2020 03.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

10.08.2020 10.08.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

10.08.2020 11.08.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.09.2020 07.09.2020 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

01.10.2020 01.10.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.10.2020 29.10.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


